
االحتالل: شبان يجتازون السياج 
الفاصل شمال القطاع ويلقون عبوات

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعل���ن جي���ش االحت���الل اإلس���رائيلي مس���اء 
امس األحد ع���ن رصده الخت���راق مجموعة من 
الفلسطينيين للسياج األمني شمالي قطاع غزة. 
وذكر الناطق العسكري أن شبابًا فلسطينيين  
من ش���مال القطاع اجتازوا الس���ياج الفاصل 
وألقوا عبوات ناسفة في المكان وبعدها أطلق 

الجيش النار باتجاههم فعادوا إلى القطاع.

ومن���ذ 30 م���ارس الماضي ينّظ���م المواطنون 
مظاهرات س���لمية في مخيمات العودة شرقي 
محافظات قطاع غ���زة الخمس؛ للمطالبة بثبيت 

حق العودة وكسر الحصار كامالاً عن القطاع.
وبحس���ب وزارة الصحة، فإن اعت���داءات قوات 
االحتالل على المتظاهرين الس���لميين أسفرت 
ا، وإصابة أكثر من 21  عن استشهاد 197 مواطناً

ا بجراح متفاوتة. ألفاً
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غزة/ االستقالل: 
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار مساء 
ا االثنين  األحد، انطالق المس���ير البح���ري 13 غداً
أقصى ش���مال غرب قط���اع غ���زة للمطالبة برفع 

الحصار وإنهاء معاناة المواطنين في غزة.
ج���اء ذلك خ���الل مؤتمر صحف���ي نّظمته هيئة 
الح���راك بالتعاون م���ع الهيئة الوطني���ة العليا 
لمسيرات العودة وكسر الحصار بميناء غزة أمس 

األاحد، مفيدة بأن عشرات القوارب ستنطلق من 
ا الثالثة  شاطئ بلدة بيت الهيا شمال القطاع غداً

حاش���دة  جماهير  يصاحبها  ا  عص���راً
ا. وأكد المتحدث باسم هيئة  مؤازرة براً

اإلعالن عن المسير البحري الـ13 شمال القطاع
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القدس المحتلة/ االستقالل:

كش���فت مصادر عبرية عن حج���م الحرائق التي تس���ببت بها 
الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي أطلقت من 
ا على جرائم االحتالل بحق المتظاهرين  قطاع غ���زة رّداً

غزة / االستقالل:
أكد النائ���ب األول لرئيس المجلس التش���ريعي أحمد بحر أن قرار 

وق���ف هدم قري���ة الخان األحم���ر بمثاب���ة تراجع واضح 
لالحتالل وانتصار لش���عبنا. ونوه بحر إلى أن هذا »القرار 

غزة – القدس المحتلة/ قاسم األغا: 
دفع���ت مالحم الصمود والثبات التي س���ّطرها فلس���طينيو تجّمع 

»الخان األحمر« البدوّي شرقي مدينة القدس المحتلة، على 
مدار األس���ابيع الماضية، إلى اتخاذ المستوى السياسي 

االحتالل يكشف مساحة 
الحرائق التي أشعلتها 

البالونات الحارقة بـ »غالف غزة«

بحر: قرار وقف هدم الخان 
األحمر انتصار لشعبنا

 »الخان األحمر«.. عنوان 
صمود يكسر شوكة االحتالل 
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غزة/ دعاء الحطاب:
مازال برلمان االحتالل اإلسرائيلي »الكنيست« يتفنن بإصدار سلسلة 

من القرارات والقوانين التعسفية والظالمة ضد الشعب 
الفلسطيني، بغية  التضييق والقضاء على حقوقه وإلغاء 

غزة/ االستقالل:
ح���ذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس األح���د، من مضاعفات خطيرة 

تتهدد مرضى الكلى المزمنين جراء النقص الحاد في حقن 
Erythropoietin-)هرمون تقوية الدم )إريثروبيوتين

غزة/ االستقالل:
قرر وزير الحرب »اإلس���رائيلي« افيغدور 
ليبرمان أمس األحد، إع���ادة فتح معبري 
»كرم ابو س���الم« ومعبر »إيرز« بعد اغالق 

دام لع���دة أي���ام. وبي���ن ليبرم���ان وفقًا 
ليديعوت ب���أن إدخال الوق���ود القطري 

سوف يتم فحص االمر بعد 
أيام، زاعمًا أن سبب اإلدخال 

غزة/ إسراء البسوس: 
بأنامله���ا الرقيق���ة وأنوثتها التي ال تتناس���ب مع 
مش���قة األعمال الصعبة، رفضت االستكانة لظروف 
البطالة في قطاع غزة ، فأحيت مع أخيها انس���جامًا 

روحيًا بينهما و بين األدوات الحادة والقطع الخشبية 
في ورش���تهما الخاصة بصناعة الزخارف الخشبية 

اليدوية لتكون باك���ورة أعمالهما هدية 
لوالدهما بروازًا خش���بيًا متخطين بذلك 

غزة/ محمود عمر:
تنتقل الجهود المصرية إلتمام المصالحة الفلسطينية وإبرام اتفاق 
لتثبيت وقف إطالق النار بين غزة و«إس���رائيل« إلى مس���تويات عليا 
من المس���ؤولية بعد زيارة وفد أمن���ي مصري رفيع قطاع غزة الخميس 

الماض���ي، فيم���ا ينتظ���ر القطاع زي���ارة محتمل���ة لوزير 
المخاب���رات المصري���ة عباس كامل. وكان م���ن المقرر أن 

 القوانيــن العنصــريـة 
اإلسرائيلية.. إلغاء للحقوق 

وتصفية للوجود الفلسطيني 

الصحة: مضاعفات خطيرة 
تتهدد 400 مريض كلى بغزة

االحتالل يفتح معبــري »كــرم أبو ســالم« 
و»ايرز« وُيرجئ البت بشأن الوقود القطري

األسيــر خضــر عدنـان يتقيـأ الـدم 
نتيجة اإلضراب المتواصل عن الطعام

الشابة النخالة.. لمسة إبداع على جدار البطالة 

زيارة عباس كامل لغزة.. هل تحيي 
مسـاري المصالحــة والتهدئــة؟
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طبيب من غزة يبتكر 
نظارات للكشف عن 

الجلطة الدماغية
غزة / كريمة شهاب :

كونها تحتل المركز الثالث ألخطر مسببات 
الوف���اة، بع���د الجلطات القلبي���ة وأمراض 

الس���رطان، يأمل طبيب من غزة 
05أن يس���اهم ابت���كاره في إنقاذ 
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النقب المحتل/ االستقالل: 
ش���ارك العش���رات من أهل النقب وس���ائر البلدات 
العربية في األراضي الفلس���طينية المحتلة منذ عام 
1948، بمن فيه���م القيادات المحلية والجماهيرية، 
في وقفة احتجاجية انطلقت أمس األحد، على مفرق 
»لهافيم- رهط«؛ اس���تمراًرا للنش���اطات األسبوعية 
لدعم قضية قرية العراقيب مس���لوبة االعتراف في 

النقب.
وجاءت المش���اركة تلبية لدعوة لجنة التوجيه لعرب 
النقب، األحد الماضي، التي طالبت الجماهير العربية 
بالمشاركة في الوقفة االحتجاجية األسبوعية لقرية 
العراقيب، وه���ي الوقفة رقم 421 من���ذ هدم قرية 
العراقيب مس���لوبة االعتراف، كامال للمرة األولى، في 

العام 2010.
وهدم االحتالل القرية 134 مرة كان آخرها في الثاني 

من تشرين األول/ أكتوبر الجاري.
وحملت الوقفة عنوان »نصرة الشيخ صياح الطوري«، 
عقب القرار الصادر عن محكمة الصلح في بئر السبع 
التابعة لالحتالل بس���جنه 10 أش���هر وتغريمه 36 
ألف ش���يكل، المتوقع أن يخرج لحيز التنفيذ خالل 

األسابيع المقبلة.
وش���ارك في المظاهرة قيادات جماهيرية ونواب من 
القائمة المشتركة وممثلون عن لجنة المتابعة العليا 
للجماهير العربية، ومن ضمنهم حنين زعبي ونيفين 
أبو رحمون وس���عيد الخرومي وطلب أبو عرار، وجمعة 

الزبارقة وجمال زحالقة.
قالت زعب���ي: إن »المخط���ط اإلس���رائيلي للتطهير 
العرقي يش���مل جميع الفلس���طينيين، وليس لجزء 
واحد من األرض، قيم البقاء والصمود ستكون وصفة 
انتصار األهل في الخان األحمر، كذلك س���تكون هي 

مفتاح النصر في النقب« .
وأضافت زعبي أن »إس���رائيل تصارحنا أنها مشروع 

كولنيال���ي ال تمنعه���ا أي حواجز عن س���لب األرض 
واقتالع اإلنس���ان، وعلينا أن نفاجئها بأننا مش���روع 

صمود وبقاء ومستعدون لخوض المعركة«.
وختمت زعبي حديثها بالق���ول إن »حقنا في الوطن 
يش���تق من حقنا على الوطن، وصم���ود الناس على 
أرضها هو س���الحنا والقرار بالموت أو برفض اإلخالء 

هي معادلة االنتصار«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت مصادر عبرية عن حجم الحرائق التي 
الورقي���ة والبالونات  تس���ببت بها الطائ���رات 
ا على  الحارق���ة الت���ي أطلقت من قطاع غ���زة رّدً
جرائم االحتالل بحق المتظاهرين الس���لميين 
المش���اركين ف���ي فعاليات مس���يرات العودة 
وكسر الحصار التي انطلقت في 30 مارس/آذار 

الماضي.
وذك���ر موقع "والال" العبري أن الطائرات الورقية 
والبالونات الحارقة "تس���ببت بإح���راق 32 ألف 
دون���م. وهي مس���احة تعادل نصف مس���احة 

المدن الكبيرة أو بحر الجليل".

وادعى أن المساحة المحترقة بسبب الطائرات 
الورقية "تش���كل أكثر من نصف مس���احة تل 
أبي���ب، على غرار منطقة بئر الس���بع، وعش���رة 
أضعاف حديق���ة ياركون، وحوال���ي ربع بحيرة 

طبريا".
وأش���ار إلى أن عدد الحرائق التي اندلعت منذ 
انطالق مس���يرات العودة بل���ع نحو ألف حريق، 
أتت على أكثر من 32 أل���ف دونم من األراضي 
الزراعية والغابات والمحميات الطبيعية، مبّيًنا 
أنه رغم اس���تنفار "إس���رائيل" للس���يطرة على 
الحرائق، إال أن "الن���ار ال تتوقف أبدا، فالجنوب 

مشتعل".

ونّوه إلى أن "مس���توطنو غ���الف غزة كانوا على 
يقين من أن هذه ظاهرة عابرة، وليست مسألة 

خطيرة، لكنهم أدركوا أن الحرائق لم تختِف".
وأوض���ح أن جيش االحتالل "ب���دأ بالعمل على 

إيجاد حلول لخطر الحريق، لكن النجاح جزئي".
واستخدم الش���بان الطائرات الورقة والبالونات 
كوسيلة إليصال شعلة حارقة إلى مستوطنات 
غالف غزة، ضم���ن أدوات المقاومة الش���عبية 
ا عل���ى جرائ���م االحتالل  الت���ي تصاع���دت رّدً
بحق المتظاهرين الس���لميين المشاركين في 
مس���يرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع 

منذ 30 مارس/ آذار الماضي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم أمس األحد، أن ش���رطة االحتالل تمنع 
نشر أس���ماء فلس���طينيين تورطوا مؤخرًا في بيع منازل للمستوطنين بالحي 

اإلسالمي بالقدس.
وبحس���ب الصحيفة، فإن جهازّي الشاباك والش���رطة اعتقال مؤخًرا، مسؤولين 
فلس���طينيين كبار، على ما يبدو لالشتباه في تورطهم بقضية محاولة إصدار 

أحكام ونشر أسماء للمتورطين في عملية البيع.
وقالت مصادر فلسطينية، إن اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، ومدير جهاز 
المخاب���رات الفلس���طينية بمدينة القدس، العقيد جه���اد الفقيه، يأتي على 

خلفية القضية، وخوفًا من إلحاق الضرر بتجار األراضي.

بيت لحم/ االستقالل:
أخطرت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس األحد، بوقف البناء في منزل بقرية 

الولجة شمال غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل أخطرت المواطن حسن مصطفى صالح 

بوقف بناء منزله بمساحة 120 مترا في منطقة الظهر، بحجة عدم الترخيص.
جاء تس���ليم االخطار إثر اقتحام االحتالل للقرية، ومداهمة منطقتي "الظهر" 

و"خلة السمك" حيث قام الجنود بتصوير عدد من المنازل في المنطقتين.

االحتالل يكشف مساحة الحرائق التي
 أشعلتها البالونات الحارقة بـ »غالف غزة«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرج��ت س��لطات االحتالل اإلس��رائيلي أمس 
األحد، عن األس��ير المقدس��ي الجريح موسى 
جميل قضماني، بعد إمضائه مدة محكوميته 

البالغة ١١ شهرًا بسجون االحتالل.
وأفادت مصادر محلي��ة، أن مخابرات االحتالل 
ه��ددت المحرر قضماني ش��فهيًا قبل اإلفراج 
عنه، بمنعه من المش��اركة باحتفال بمناسبة 
اإلفراج عنه، أو رفع أع��الم ويافطات تهنئة له 
في "ح��ي الصوان��ة" بالق��دس المحتلة، كما 

هددت والده قبل كذلك.
وذكر المح��رر قضماني عقب االف��راج عنه أن 
أوضاع األس��رى في سجن "ريمون" الصحراوي 
صعبة للغاية بس��بب معاملة إدارة الس��جون 
وسحبها إنجازاتهم، واتباعها سياسة اإلهمال 

الطبي بحقهم.
وكان األس��ير موس��ى القضمان��ي )٢٢ عاما( 
اعتق��ل بتاريخ ١١ ديس��مبر الع��ام الماضي، 
لحظ��ة إصابت��ه برصاص��ة بالفخذ ف��ي "حي 

الصوانة" بالطور شرق المسجد األقصى.

ورقد األس��ير خمس��ة أي��ام في مستش��فى " 
ش��عاري تصي��دق" عقب إصابت��ه وكان مكبال 
بالقيود، ورفض األطباء حينها إزالة الرصاصة 

من فخده ألن ذلك يشكل خطرًا على حياته.
األس��ير  ض��د  االحت��الل  ش��رطة  ووجه��ت 
القضماني بعد اعتقال��ه تهمة إطالق األلعاب 
ف��ي  والمش��اركة  الحج��ارة  ورش��ق  الناري��ة 
المواجه��ات. وترك المحرر قضماني خلفه ١٥ 
أس��يرًا مقدسيًا في قسم )٥ ( بسجن "ريمون" 

الصحراوي.

االحتالل يفرج عن أسير مقدسي جريح

انطـالق 
صافرات اإلنذار 
بمستوطنات 

غالف غزة بسبب 
ألعاب نارية

هآرتس:اعتقال محافظ القدس 
إلخفاء أسماء متورطين في
 بيع منازل للمستوطنين

االحتالل يخطر بوقف 
بناء منزل بقرية الولجة

 حنين زعبي: التطهير العرقي اإلسرائيلي 
يشمل جميع الفلسطينيين

القدس المحتلة/ االستقالل: 
انطلقت صافرات اإلنذار في مس���توطنات 
غ���الف قطاع غ���زة أم���س األح���د محذرة 
م���ن س���قوط صواري���خ أو قذائ���ف على 

المستوطنات.
وأوضح موق���ع "0404" العبري المقرب من 
جي���ش االحتالل أن إط���الق الصفارات تم 
إثر إطالق متظاهرين فلس���طينيين قرب 
السياج األمني في قطاع غزة أللعاب نارية 

على الحدود.
ونهاي���ة األس���بوع الماض���ي أعلن جيش 
االحتالل نشر العديد من منظومات "القبة 
الحديدية" في مس���توطنات غالف قطاع 
غزة عقب سقوط صاروخ فجر يوم األربعاء 
الماض���ي في مدين���ة بئر الس���بع جنوب 
فلس���طين المحتل���ة، حيث أص���اب منزال 

إسرائيلًيا بشكل مباشر.



االثنين 13 صفر 1440 هــ 22 أكتوبر 2018 م

ورغ���م تأجي���ل زي���ارة الل���واء كامل إال 
أن وف���دًا أمنيًا مصريًا وص���ل إلى غزة، 
الخمٍيس الماضي، في زيارة اس���تمرت 
عدة س���اعات، التقى خاللها إسماعيل 
هنية رئيس المكتب السياسي لحركة 
"حم���اس"، وناق���ش مع���ه العديد من 
رأس���ها  وعلى  الفلس���طينية  الملفات 
التهدئة مع "إس���رائيل"، وفق مصادر 

مطلعة.

اأهداف �سيا�سية
وقال مصدر إعالمي مقرب من المخابرات 
المصرية ل�"االستقالل": "إن زيارة عباس 
كام���ل المرتقبة إلى غ���زة، تحمل أهدافًا 
سياسية تتخطى مسألة بحث العالقات 
الثنائية أو تعزي���ز العالقات العامة بين 

الشعبين".

وأضاف المصدر: "هذه الزيارة س���تكون 
طليعة زي���ارات مصرية أخ���رى إلى غزة 
و)تل أبيب( لبلورة اتفاق وقف إطالق نار 
يرتقي إلى مس���توى التنفيذ الحقيقي، 
ولكن ذلك ال يلغي جهود إنهاء االنقسام 

الفلسطيني".
وأوضح أن مصر تنظر بجدية إلى التوصل 
إلى تهدئة ومصالحة كملفين مرتبطين، 
حي���ث ب���ات هن���اك قناع���ة مصرية أن 
ال مصالح���ة ب���ال تهدئ���ة وال تهدئة بال 
مصالحة، مش���يرًا إلى أن التهدئة تعتبر 
إلى المصالحة اإلطار الحاضن  بالنس���بة 

لضمان نجاحها واستمرارها.
وفسر المصدر حديثه بالقول: "ال يمكن 
الحدي���ث ع���ن مصالح���ة تتضمن عمل 
حكومة التوافق بغزة دون إيجاد صيغة 

وطنية فلسطينية لضبط سالح المقاومة 
وتغليب س���الح الحكومة المدني، وهذا 
ال يعني مطلقًا تس���ليم سالح المقاومة 

ومصادرته من الفصائل الفلسطينية".
وبّين أن المصالحة وما تحتويه من ملفات 
إعادة إعمار وتحقيق استثمار جيد بغزة 
وتنفيذ مش���اريع تنموية كبيرة، بحاجة 
إلى تهدئة حقيقية لتجنب حرب تخرب 
كل هذه الجهود وتدمر كل ما يتم بناؤه.

ولفت المصدر إلى أن مصر لديها مصلحة 
حقيقي���ة وقومية من خل���ف المصالحة 
والتهدئة بين غزة و"إسرائيل"، "إذ إن أي 
تطور اقتصادي في حياة الفلسطينيين 
س���ينعكس إيجابًا على األوضاع األمنية 
ف���ي تحقيق  في س���يناء وسيس���اهم 

استقرار األراضي المصرية".

ان�سجام املواقف
وأك���د المتحدث باس���م حرك���ة حماس، 
حازم قاسم، أن وزير المخابرات المصرية 
العامة اللواء عباس كامل، س���يزور قطاع 

غزة قريبًا.
وق���ال قاس���م ل�"االس���تقالل": إن "زيارة 
اللواء كامل كانت مقررة نهاية األس���بوع 
الماضي )الخمي���س(، ولكن تم تأجيلها 
األيام  وس���يتم تحديد موعدها خ���الل 

القليلة المقبلة".
وبّي���ن أن ج���زءًا من مه���ام الوفد األمني 
المصري ال���ذي كان قد زار غزة الخميس 
الماضي، كان التحضير والتجهيز لزيارة 
عباس كامل لغزة، مش���يرًا إلى أن حركته 
الزيارة وتقدره���ا وتؤكد  ترحب به���ذه 
على االنس���جام الكبير في المواقف مع 

المخابرات المصرية.
وأوضح قاسم أن التطور اإليجابي الحاصل 
ف���ي العالقة بين حماس ومصر، ينعكس 
إيجاب���ًا عل���ى المواطن الفلس���طيني من 
خالل فتح معبر رفح بشكل دائم، وتطوير 
المعبر وتحسين خدماته وتسهيل سفر 
عن  فضاًل  الفلس���طينيين،  المواطني���ن 
إدخال بعض االحتياجات الفلس���طينية 

الضرورية من الجانب المصري.
وحول إن كانت زي���ارة كامل لغزة ترتبط 
بتثبي���ت وقف إطالق النار، قال قاس���م: 
"مباحثات تثبيت اتفاق وقف إطالق النار 
ال يمكن أن تت���م دون موافقة فصائلية 
واتفاق وطني شامل، إذ أن هذه القضية 
ال تخ���ص حماس وحدها بل هي ش���أن 

وطني".

زيارة عباس كامل لغزة.. هل تحيي مساري المصالحة والتهدئة؟
غزة/ حممود عمر:

تنتقل اجلهود امل�صرية لإمتام امل�صاحلة 
الفل�صطينية واإبرام اتفاق لتثبيت وقف 

اإطالق النار بني غزة و "اإ�صرائيل" 
اإىل م�صتويات عليا من امل�صوؤولية بعد 

زيارة وفد اأمني م�صري رفيع قطاع غزة 
اخلمي�س املا�صي، فيما ينتظر القطاع 

زيارة حمتملة لوزير املخابرات امل�صرية 
عبا�س كامل. وكان من املقرر اأن ي�صل 

رئي�س املخابرات امل�صرية اإىل غزة، 
اخلمي�س املا�صي، لبحث عدة ملفات 

منها التهدئة مع »اإ�صرائيل« وامل�صاحلة 
الفل�صطينية، اإل اأنه اأُعلن عن تاأجيل 

الزيارة لـ«اأ�صباب فنية«.

يواجه األس����ير خضر عدنان 
المض����رب عن الطع����ام منذ 
)51( يوم����ًا، وضع����ًا صحي����ًا 
معتقل  زنازين  ف����ي  خطيرًا 
"الرمل����ة"، بعد ظهور عالمات 
خطي����رة عليه كتقي����ؤ الدم، 
وُزرق����ة واضح����ة ف����ي عينه 
اليس����رى، ونقص ح����اد في 

الوزن، وهزال شديد.
ونقل مدير الوحدة القانونية 
المحامي  األس����ير  نادي  في 
جواد بولس إثر زيارة أجراها 
لألس����ير عدنان أمس األحد، 

ف����ي معتقل "الرمل����ة": "أنه ما ي����زال يرفض تناول 
المدعم����ات وإجراء الفحوص الطبي����ة، وأن معركته 
المتجددة ف����ي مواجه����ة الّس����جان، هدفها نيل 
حريته التي ُس����لبت من جدي����د، تحت ذرائع وتهم 

باطلة وواهية".
وأضاف عدن����ان أن إدارة معتقالت االحتالل حاولت 
عزل����ه عن العالم الخارجي م����ن خالل منع المحامين 
من زيارته، ووضعه في ظروف اعتقالية قاس����ية، ال 

سيما عملية احتجازه في معتقل "الجلمة".
ولف����ت في حديثه للمحامي بول����س إلى أن ما جرى 

مع����ه في معتق����ل "الجلمة" هو 
لكسر  ومحاولة  انتقامية  عملية 
خطوت����ه، حيث تعم����دت إدارة 
 )17( معتق����الت االحتالل عزله ل�
يومًا في زنزانة انفرادية ضيقة، 
يوجد فيها مرحاض مكش����وف، 

كما وتنتشر فيها الحشرات.
وأك����د بولس أنه م����ن المقرر أن 
تعق����د المحكم����ة العس����كرية 
لالحت����الل ف����ي "س����الم" اليوم 
لألس����ير عدنان،  االثنين جلسة 

للنظر في قضيته.
يذك����ر أن األس����ير عدنان خاض 
منذ عام 2012 حتى هذا العام الحالي 2018 ثالثة 
إضرابات عن الطعام، ففي عام 2012 خاض إضرابًا 
استمر لمدة )66( يومًا رفضًا العتقاله اإلداري، وفي 
)54( يومًا. ُيشار إلى أن األسير  عام 2015 واستمر ل�
عدن����ان )40 عامًا( وه����و من بلدة عراب����ة بمحافظة 
جنين قضى م����ا مجموعه ثمانية أعوام ونصف في 
معتقالت االحتالل وهذا يعتبر االعتقال ال� )11( له، 
وهو متزوج وله س����بعة أطفال أكبرهم معالي وتبلغ 
من العمر عش����ر سنوات، وأصغرهم مريم وتبلغ من 

العمر عاما ونصف.

غزة/ االستقالل: 
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكس���ر الحصار مس���اء 
األحد، انطالق المس���ير البحري 13 غًدا االثنين أقصى 
ش���مال غرب قطاع غزة للمطالبة برفع الحصار وإنهاء 

معاناة المواطنين في غزة.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحف���ي نّظمته هيئة الحراك 
بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة 
وكس���ر الحصار بمين���اء غزة امس االح���د، مفيدة بأن 
عشرات القوارب ستنطلق من شاطئ بلدة بيت الهيا 
ش���مال القطاع غًدا الثالثة عص���ًرا يصاحبها جماهير 

حاشدة مؤازرة بًرا.
وأكد المتحدث باس���م هيئة الحراك الوطني لكس���ر 
الحصار أدهم أبو س���لمية أن: "مس���يرات العودة لن 
تتوقف حتى تحقق كامل األهداف التي انطلقت من 
أجلها وفي مقدمتها رفع الحصار كاماًل عن قطاع غزة 

وإنهاء معاناة 2 مليون فلسطيني محاصر".
وأوضح أبو سلمية أن الحراك البحري هو جزء من الخطة 
الذي اعتمدته���ا الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات 
العودة وكسر الحصار إليصال رسائل للعالم مفادها 
"أن هناك ش���عب ي���رزح تحت ظلم الحص���ار منذ 12 

عامًا".
ووجه عضو اللجنة التنسيقية للهيئة الوطنية العليا 
لمسيرات العودة وكس���ر الحصار صالح عبد العاطي 
نداء إلى المجتمع الدولي لرفع الحصار عن غزة كخطوة 

على طريق إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس وعودة الالجئين.

وبّين أن انطالق المسير البحري 13 والتجمع السلمي 
بمخيم "هربيا" )بلدة فلسطينية محتلة( أقصى نقطة 
ش���مال غرب قطاع غزة من أجل حث األس���رة الدولية 
وأحرار العالم ومحبي السالم والعدالة للتحرك لضمان 
إعمال وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه المشروعة 

والعادلة.
ودع���ا عبد العاط���ي للعمل على إجب���ار االحتالل لرفع 
الحص���ار الخانق على ش���عبنا، ووقف سياس���ة قتل 

المتظاهرين السلميين.
وحّث أح���رار العالم لالنضمام لجوار الفلس���طينيين 
والتحرك في وقفات ومس���يرات ش���عبية وممارس���ة 
أعمال تضامنية، ودعوة حكومات العالم الحر لمطالبة 

االحتالل إلنهاء حصاره ضد غزة.
وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو ثالثة أش���هر 
عدة رح���الت بحرية نح���و العالم الخارج���ي والحدود 
الش���مالية للقطاع، في محاولٍة لكسر الحصار البحري 
عن قطاع غزة، إال أن االحتالل يقمع المشاركين فيها، 

ويعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.
ومنذ 30 م���ارس الماضي ينّظم المواطنون مظاهرات 
س���لمية في مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع 
غزة الخم���س؛ للمطالب���ة بثبيت حق العودة وكس���ر 

الحصار كاماًل عن القطاع.

اإلعالن عن المسير البحري 
الـ13 شمــال القطــاع

األسير خضر عدنان يتقيأ الدم نتيجة 
اإلضراب المتواصل عن الطعام
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إعالن صادر عن 
جمعية المعراج الخيرية

يعلن مجل���س إدارة جمعية المعراج الخيرية عن عقد االجتماع العادي 
للجمعي���ة للعام )2018( وذلك ي���وم الخميس المواف���ق 8/11/2018 
الس���اعة 12 في مقر الجمعي���ة الكائن في تل الهوا بب���رج النور وذلك 

النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي :- 
1- فتح باب االنتس���اب  وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية لعام 

)2018( من تاريخ 24/10/2018 إلى تاريخ 30/10/2018  .
2- فت���ح ب���اب الترش���يح لعضوي���ة مجل���س اإلدارة وذلك م���ن تاريخ 

31/10/2018 الى تاريخ 4/11/2018. 
3- فتح باب االنس���حاب والطعون واالعت���راض لعضوية مجلس اإلدارة 
والجمعي���ة العمومي���ة وذل���ك م���ن تاري���خ 5/11/2018 حت���ى تاريخ 

.6/11/2018
4- تباشر اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ 2018/ 24/10 الي تاريخ 
8/11/2018 ف���ي مقر الجمعية المذكور أعاله من الس���اعة 12:00 حتى 

الساعة 2:00
التواصل علي جوال رقم: 0595636050

 ومع فائق االحرتام والتقدير ,,,
جمل�س اإدارة اجلمعية

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

  إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة

 بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )5( بعرض )16( 
متر بدون ارتداد 

منطقة تنظيم – بيت الهيا 
  قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعل���ن اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غ���زة للعموم أنها قد 
قررت بجلس���تها رقم 2017/17 المنعقدة بتاريخ 30/8/2017 التصديق النهائي 
عل���ى المخطط التفصيلي للش���ارع رقم )5( بعرض )16( متر ب���دون ارتداد والمار 
بالقس���ائم ارق���ام )1 -8 -9 -10 -11 -12 -13- 33( م���ن القطع���ة رق���م )1738( 

والقسائم ارقام ) 30 -31 -33 -39 -40 -41 -64 ( من القطعة رقم )1739( 
السابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة فلسطين بتاريخ 31/3/2017 .
كما قرت اللجنة المركزية وضع هذا المش���روع موضوع التنفيذ بعد 
مرور خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر هذا االعالن ف���ي الجريدة 

الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب .
وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

   اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن

ومن المقرر أن يبحث أعضاء "الكنيست" 
ع���دة مش���اريع قواني���ن عنصرّية،مثل 
تعدي���ل "قان���ون القومّي���ة"، ومقت���رح 
قانون لمن���ع تخفيض عقوبة األس���رى 
السياس���يين بمق���دار الثل���ث، و"الوالء 
الثقاف���ي"، وقانون "تجني���د الحريديم" 
الذي س���تقود تطورات���ه، إّم���ا إلى حّل 
"الكنيست" والدعوة إلى انتخابات مبّكرة 
في "إسرائيل"، وإّما إلى استمرار دورتها 

الحالية.
الس���احتين  العام في  النقاش  ويطغى 
السياس���ّية واإلعالمية اإلس���رائيلّيتين 
ح���ول قان���ون "تجني���د الحريديم" على 
غي���ره، نظ���ًرا للتباين���ات الت���ي وصلت 
ح���ّد القطيعة بين وزي���ري جيش وأمن 

االحتالل.
كم���ا م���ن المق���رر أن تناق���ش اللجنة 
الوزارية لحكومة االحتالل اإلس���رائيلي، 
الكنائس  ممتلكات  مشروعًا يستهدف 

المسيحية في مدينة القدس المحتلة.
ول���م تلت���زم حكومة االحت���الل بوعدها 
للكنائس، بوقف مش���روع القانون الذي 
يجيز ل�"إسرائيل" مصادرة أراٍض باعتها 

الكنيسة األرثوذكسية لمستثمرين.

مرحلة خطرية 
وق���ال العض���و العربي في الكنيس���ت 
اإلسرائيلي جمال زحالقة، "إن الكنيست 
على مجموعة  اإلس���رائيلي س���ُيصادق 
مش���اريع قوانين عنصرية خالل دورته 
الشتوية الحالية، جميعها ُتنذر بخطورة 

بالغه على المستوى الفلسطيني".  
أن  ل�"االس���تقالل":"  زحالق���ة  وأض���اف 
جميع القوانين التي س���ُيصادق عليها 

الكنسيت خالل الدورة الشتوية صغيرة 
أمام قانون القومية، فهو األخطر بينهم 
لك���ون المصادقة عليه س���يولد قوانين 
عنصري���ة جدي���دة ومعادية للش���عب 
الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن قوانين هدم 
الزاحف  المن���ازل والضم واالس���تيطان 
بالق���دس والضفة، قواني���ن خطيرة تم 

الُمصادقة عليها باأليام الماضية. 
وأوض���ح أن الفلس���طينيين أمام مرحلة 
للغاي���ة ف���ي ح���ال تأجل���ت  خطي���رة 
االنتخابات اإلس���رائيلية، ألن الكنيست 

اإلس���رائيلي لديه هوس بسن القوانين 
العنصرية وس���يحاول بكل قوته الزيادة 
منها، به���دف  الحصول على ش���عبية 

كبيرة بالشارع اإلسرائيلي. 

نتائج �صادمة 
وم���ن جانبه، ي���رى المختص بالش���ؤون 
اإلسرائيلية جمال عمرو، أن دولة االحتالل 
ليس لديه���ا قوانين ثابته فهي تتغير 
حسب األوضاع السياس���ية، مشيرًا الى 
أنه عندما يكون الوضع السياسي مهيأ 
ُتصدر قوانين أو صيغة قوانين خطيرة 

جدًا كالتي صدرت مؤخرًا و صادق عليها 
الكنيست، مؤكدًا أن قانون القومية ُيعد 

األخطر على اإلطالق. 
م���ن  إن  ل�"االس���تقالل"،  عم���رو  وق���ال 
عل���ى تطبي���ق  المترتب���ة  التداعي���ات 
قانون القومية والتي تتجلى في مس���ح 
حقوقهم،  واسقاط  الفلسطيني  الوجود 
انه ينبث���ق عنه مجموع���ة قوانين تعد 
مخرجاته���ا ج���زءًا ال يتجزأ م���ن صفقة 
القرن"، منوه���ًا إلى أن قان���ون القومية 
مطب���ق على األرض قبل اع���الن القانون، 

لكن الُمصادقة عليه تجعله ش���رعيًا من 
وجهة نظرتهم.  

وأض���اف:" أن مخرجات قان���ون القومية، 
ال���ذي ينص على أن "إس���رائيل" الوطن 
اليهودي تتمثل في  للش���عب  القومي 
والضفة،  بالق���دس  االس���تيطان  تمدد 
انهاء وج���ود "اونروا " وإلغاؤها بالتدريج 
بالتع���اون م���ع اإلدارة االمريكي���ة ، من 
خالل االعتداء على مقراتها ومدارس���ها 
وعياداتها، األمر الذي يعد جزءًا ال يتجزأ 
م���ن صفقة الق���رن، وكذل���ك الغاء حق 

العودة ل� 6 ماليين الجئ فلسطيني".  
وشدد على أن هناك نتائج صادمة على 
بالقدس،  للسكان  الديمغرافي  الصعيد 
حيث تم إبعاد عدد من الفلس���طينيين  
إلى خارج المدينة المقدسة تحت ذرائع 

واهية.
وأوضح أن هناك قوانين بالغة الخطورة 
بجان���ب قان���ون القومي���ة، كقان���ون " 
االس���تيطان" المس���تحدث  الذي ُيلغي 
اتفاقي���ة أوس���لو رس���ميًا، ويعتب���ر أن 
القدس عاصمة موحدة للدولة اليهودية 
وال يجوز االنس���حاب منها ، كما س���مح 
للمستوطنين واالحتالل باإلعمار بالضفة 
والق���دس، األمر الذي ُيع���د مروعًا بكافة 
الفلسطينيون  فبعدما عاش  المقاييس 
ربع قرن على مخرجات أوسلو في النهاية 

حصلوا على صفر كبير جدًا. 
واعتب���ر أن كاف���ة القواني���ن الت���ي تم 
الُمصادق���ة عليه���ا وتطبيقه���ا، تمت 
نتيجة صمت العالم أمام دولة إسرائيلية 
عنصري���ة مازالت مس���تمرة بإجراءاتها 
التعسفية الظالمة ضد الفلسطينيين.  

 القوانين العنصرية اإلسرائيلية.. إلغاء للحقوق وتصفية للوجود الفلسطيني 
غزة/ دعاء احلطاب:

مازال برمل��ان االحت��لل االإ�سرائيل��ي »الكني�ست« يتفنن 
باإ�س��دار �سل�سل��ة م��ن الق��رارات والقوان��ني التع�سفي��ة 
والظامل��ة �س��د ال�سع��ب الفل�سطين��ي, بغي��ة  الت�سيي��ق 

والق�ساء على حقوقه واإلغاء وجوده و�سواًل اإىل ت�سفية 
ق�سيت��ه ومتري��ر خمططاته العن�سرية جت��اه كل ما هو 
فل�سطيني عل��ى االر�س. فمنذ عدة اأي��ام, عاد الكني�ست 
اإىل العم��ل بدورت��ه ال�ستوي��ة بع��د العطل��ة ال�سيفّي��ة 

ال�سنوّية, وبجعبته �سل�سلة من القوانني العن�سرية التي 
ين��وي اإقراره��ا, اأهمه��ا تعدي��ل »قانون القومي��ة« االأمر 
الذي ُيتيح فر�سًة النبثاق عدة قوانني عن�سرية جديدة 

ُتنذر بخطورة بالغة على ال�سعب الفل�سطيني. 

الكنيست يستعد لسن سلسلة جديدة في دورته الشتوية 

غزة / االستقالل:
أكد النائب األول لرئيس المجلس التش���ريعي أحمد بحر أن قرار وقف هدم 

قرية الخان األحمر بمثابة تراجع واضح لالحتالل وانتصار لشعبنا.
ونوه بحر إلى أن هذا "القرار ما كان ليتم لوال الصمود األسطوري ألهالي القرية 
على مدار بضعة أشهر"، مشدًدا على وقوف غزة ومقاومتها بكل قوة مع أهلنا 
في الخان األحمر، والفًتا إلصرار شعبنا على منع االحتالل من هدم القرية بكل 

الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه بحر، يوم أمس األحد، مع رئيس المجلس 

القروي لقرية الخان األحمر الحاج عيد خميس أبو داهوك.
وذك���رت صحيفة "هآرتس" العبرية ، أن الحكومة اإلس���رائيلية قررت تأجيل 

إخالء الخان األحمر حتى إشعار آخر.
وكان���ت المحكمة العليا قررت في مايو الماضي ه���دم "الخان األحمر" والذي 
تحيط ب���ه مس���توطنات، ويقع ضمن األراض���ي التي تس���تهدفها لتنفيذ 

."E1" مشروعها االستيطاني المسمى
ويهدف المش���روع إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلس���طيني، كجزء من 
مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل شرقي مدينة القدس 

الشرقية المحتلة عن الضفة.

بحر: قرار وقف هدم الخان 
األحمر انتصار لشعبنا
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إعالن  صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة

بالمصادقة على مشروع تقسيم  ارض لغايات السكن باسم / مروان الشوا 
منطقة تنظيم – بيت حانون 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعل���ن اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم المدن بمحافظ���ات غزة أنها قد 
قررت بجلس���تها رقم 2016/12  المنعقدة بتاريخ 2016/1/13 واس���تنادا 
الى صالحياته���ا المنصوص عليها في الفقرة الس���ابعة من المادة )20( 
م���ن قانون تنظيم المدن رقم )28( لس���نة 1936 التصديق النهائي على 
مشروع تقسيم أرض القسيمة رقم 28 من القطعة رقم 578  بموقع )بيت 
حانون ( الس���ابق نشر قرار ايداعه في صحيفتي فلسطين والحياة بتاريخ 
2016/4/16  وذل���ك بناء على طلب من اللجنة المحلية للبناء والتنظيم في 

بلدية بيت حانون بكتابها رقم 2017/99 المؤرخ  2017/7/24.
كما قررت أن يتم وضع المش���روع موضع التنفيذ بعد خمس���ة عش���ر 
يومًا من تاريخ تصديق خارطة الحدود المس���احية )االفراز( من دائرة 

المساحة العامة.
وينش���ر هذا اإلع���الن على نفق���ة المالك في صحيفتي���ن يوميتين 

محليتين وينشر في الجريدة الرسمية حسب األصول.

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة

ال�سـلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكــم املحــلي
بلــدية بيـت حـانــون

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

   إعالن  صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

 بإيداع مشروع تنظيمي عمراني تفصيلي لالعتراض
 منطقة تنظيم – بيت حانون

   قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعل���ن اللجن���ة المركزية لألبني���ة وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة أنه���ا قد قررت 
بجلس���تها رقم 2018/34 المنعقدة بتاريخ 10/9/2018 إيداع المش���روع التنظيمي 
العمراني التفصيلي لمنطقة امتداد المنطقة الصناعية الذي أعدته اللجنة المحلية 

للبناء والتنظيم في بلدية بيت حانون والذي يشمل القطع والقسائم التالية :-
رقم القطعة 953 رقم القسيمة جزء من قسيمة 11 والقسيمة رقم )2-1( 

رقم القطعة 952 جزء من )22( والقسائم )25-26-24-23-2--27( 
رقم القطعة 579 جزء من )12( 
رقم القطعة 578 )12-13-6-8( 

المساحة االجمالية 411 دونم
وذلك وفقا لنص المادة )16( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

وعليه ووفقا لنص المادة )17( من ذات القانون فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في االراضي واالبنية 
واالمالك االخرى  المشمولة بهذا المشروع او بأي مشروع آخر سواء بصفتهم من اصحاب هذه االمالك او 
بأية صفة اخرى االطالع مجانا على المش���روع المودع لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها 
في بلدية بيت حانون خالل س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه من خالل مدة شهرين 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين محليتين ايهما أقرب .
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذه التاريخ ((

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن

ورغم انش���غاله بالطب، إال أنه ل���م يترك موهبته 
بالتكنولوجي���ا والبرمج���ة، تل���ك الموهب���ة التي 
الزمت���ه منذ صغ���ره، فق���د مزج بي���ن تخصصه 
وموهبته البتكار واكتشاف ما يعزز راحة المرضى 

ويمنحهم الشعور باألمان.
كحائ���ز على جائزة أفضل بحث طب���ي في ألمانيا 
)الجمعية األلمانية للطب العصبي وطب الطوارئ 
DGNI/2017(، حقق وليد تقدًما كبيًرا في دراسة 
ط���رق تش���خيص الس���كتات الدماغي���ة والتنبؤ 

بحدوثها عبر العين.
الطبيب المقيم في مدين���ة بون األلمانية، والذي 
أنه���ى الثانوية العامة في مدرس���ة خليل الوزير 
بغزة، يؤكد في حديثه ل�"االستقالل" على أن "غزة 
تحت���وي الكثير من الطاقات الش���بابية المبدعة، 
رغ���م األوض���اع اإلنس���انية الصعب���ة والظروف 
القاس���ية التي يعانونه���ا، ويج���ب العناية بها 

وتطوير قدراتها".

نظارة ذكية
ورغم أن جّراحي األعص���اب معتادون على القيام 
باإلجراءات التدخلية؛ تبق���ى العين هي المدخل 
األس���هل واألس���رع واألوضح للتعرف على حالة 

المخ. 
ابتكار د. البنا عبارة عن نظارات لتحليل ش���بكية 
العين للكش���ف عن صحة الدماغ، ه���ذا االبتكار 
ُيمكن أن يدعم مراقبة مرض���ى الجلطة الدماغية 
التي يقع الماليين من الناس حول العالم فريسة 

لها كل عام.
بمجرد حدوث جلطة دماغية، تزداد فرصة اإلصابة 
بجلطة متكررة مباشرًة، ولذلك تتم مراقبة المرضى 
لم���دة ثالثة أس���ابيع على األقل بوح���دة العناية 
الفائقة بعد تعرضهم للجلطة. وكجزٍء من عملية 
المراقبة، استخدم فريق األطباء العاملين برئاسة 
د. البنا كاميرات كبيرة لفحص عين المريض، فيما 
يأتي ابت���كار د. البنا ككاميرا ذكية تقوم بفحص 

الشبكية بشكل أدق وأسرع.
تركيب هذه الكاميرا الذكية يحّسن جودة عملية 
مراقبة الدم���اغ، ويمنح األطباء مزي���ًدا من الطرق 
الفعالة لمراقب���ة المرضى خالل مرحلة تعافيهم، 
كما يوف���ر بيان���ات إرش���ادية يتم م���ن خاللها 
تحديد م���دى الحاجة إلجراء المزيد من التدخل أو 

الفحوصات.
وتعكس ش���بكية العي���ن وأوعيته���ا التغيرات 
الدماغية المرضية بش���كل فوري، ويمكن لمزودي 
الرعاي���ة الصحي���ة وضعها عل���ى رأس المريض 

للحصول على قراءات شاملة ودقيقة وسريعة.

جنوم العلوم
وعن دوافعه للمش���اركة ببرنام���ج "نجوم العلوم" 
يق���ول د. البن���ا "ال تتحقق اإلنج���ازات العظيمة 
بس���هولة، وال ش���ك في أن برنامج نج���وم العلوم 
يدع���م التغيير اإليجابي داخ���ل غرفة العمليات 

وخارجها؛ فاألمر متروٌك لنا الغتنام هذه الفرصة". 
بدأ د. البنا مش���واره في البرنام���ج باختياره ضمن 
المخترعي���ن التس���عة، بمش���روع معق���د للغاية 
لبناء نظارة طبية تكش���ف الجلطة الدماغية قبل 

حدوثها، فقط عن طريق العين.
"نجوم العل���وم" ه���و برنامج تلفزي���ون تعليمي 
وترفيهي، ُأطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية المجتمع، وُيعتبر البرنامج الرائد 
ف���ي العالم العرب���ي في مجال االبتكار. تأس���س 
البرنامج عام 2008 بهدف تمكين الشباب العربي 
من تطبيق حلول مبتكرة للمشكالت اإلقليمية من 

خالل العلوم والتكنولوجيا.
وفيما يحتف���ل بمرور عقد على تأسيس���ه، أثبت 
برنامج "نجوم العلوم" بأنه ُمحفز إيجابي للتغيير 
العلمي والتكنولوج���ي في المنطقة، فهو يحظى 
بنسب مشاهدة عالية وحضور قوي على منصات 
التواصل االجتماعي، تصل إلى 2.5 مليون متابع.

ويتخطى عدد خريج���ي البرنامج 131 مخترًعا من 
18 دول���ة عربية، مّمن نجح���وا في تحقيق النجاح 
تلو اآلخر، فقد نجحوا في جمع أكثر من 14 مليون 
دوالر أمريكي على ش���كل إيرادات ومنح وتمويل 
جماعي بش���كل مستقل، فضاًل عن فوزهم بمئات 
جوائز االبتكار، كما س���اهم خريج���و البرنامج في 
تأسيس ش���ركات، توفير فرص عمل، المشاركة 
في حوارات ملهمة، وبناء مدارس، ُملهمين بذلك 

جياًل كاماًل.
وعل���ى مدار 10 أس���ابيع، تقوم لجن���ة من الخبراء 
بتقيي���م مش���اريع 9 مخترعين، ضم���ن مرحلتي 
نمذجة المنت���ج وتقييم األس���واق، ليبقى أربعة 
مرش���حين يصلون لمرحل���ة التصفيات النهائية 
لتقاس���م جائزة مالية، تبلغ قيمته���ا 600,000 
دوالر أمريكي، لتمويل مش���روعاتهم، وذلك ببناء 
على قرار لجن���ة التحكيم وتصويت الجمهور عبر 

اإلنترنت.

طبيب من غزة يبتكر نظارات 
للكشف عن الجلطة الدماغية

غزة / كرمية �سهاب :
كونها حتتل املركز الثالث لأخطر م�سببات الوفاة، بعد اجللطات القلبية واأمرا�ض ال�سرطان، 

ياأمل طبيب من غزة اأن ي�ساهم ابتكاره يف اإنقاذ مر�سى اجللطة الدماغية )1600 حالة لكل 
مليون �سخ�ض وفق الدرا�سات احلديثة(، من خلل ت�سخي�سها والتنبوؤ بحدوثها عرب العني. 

د. وليد مفيد البنا )35 عاًما(، ولد يف غزة واأم�سى فيها �سنوات مراهقته، اأنهى درا�سة الطب 
الب�سري �سنة 2009 بجامعة كولونيا يف اأملانيا، وتخ�س�ض يف جراحة املخ والأع�ساب يف 

امل�ست�سفى اجلامعي يف مدينة اآخن، حيث يعمل هناك م�ست�ساًرا يف جراحة املخ والأع�ساب، 
اأثبت نف�سه كقامٍة علمية ذات �سمعة طيبة يف جماله خلل ال�سنوات الت�سع املا�سية.

غزة/ االستقالل:
افيغدور  "اإلس����رائيلي"  الح����رب  وزي����ر  قرر 
ليبرم����ان أمس األحد، إعادة فتح معبري "كرم 
ابو س����الم" ومعبر »ايرز« بعد اغالق دام لعدة 

أيام.

وبي����ن ليبرم����ان وفقا ليديعوت ب����أن إدخال 
الوقود القطري س����وف يتم فحص االمر بعد 
ايام، زاعمًا ان س����بب االدخ����ال لوجود هدوء 

نسبي على الحدود مع قطاع غزة.
ويشار الى ان ليبرمان قرر اغالق معابر القطاع 

ي����وم األربعاء الماض����ي في أعق����اب اطالق 
صاروخين من قطاع غزة صوب بئر السبع وتل 
أبيب ، وتسببهما بأضرار مباشرة وما أعقبها 
من تهديدات من قبل قادة االحتالل بش����أن 

شن هجوم واسع على قطاع غزة .

االحتالل يفتح معبري »كرم أبو سالم« و»ايرز« 
وُيرجــئ البــت بشــأن الوقــود القطــري

غزة/ االستقالل: 
أطلقت مؤسسة شاشات لسينما المرأة مشروعا إلنتاج عشرات األفالم من النساء 
للنس���اء في شكل خاص، والمجتمع الفلس���طيني في شكل عام  في إطار تعزيز 
مكانة الم���رأة في المجتمع، وتغيير الصورة النمطي���ة، التي تظهرها ضعيفة ال 

تقوى على فعل ما يفعله الرجل .
ويهدف المش���روع الى اطالع الش���عب الفلس���طيني في قط���اع غزة والضفة 
والقدس على معالج���ات فلمية لكثير من القضايا والمش���كالت التي تعاني 
منها بعض الفئات والش���رائح، بخاصة النساء، وفلسطينيي القدس المحتلة، 

وقطاع غزة.
وع���رض نادي االعالم االجتماعي-فلس���طين في المعهد الفلس���طيني لالتصال 
والتنمية أفالم من انتاج مؤسس���ة شاش���ات س���ينما المرأة. حي���ث تأتي هذه 
العروض مش���روع "يال نشوف فيلم"، الذي تنفذه مؤسسة شاشات سينما المرأة، 
بالش���راكة مع جمعية الخريجات الجامعيات في غزة ومؤسس���ة عباد الش���مس؛ 
لحماية االنسان والبيئة، بتمويل رئيس من االتحاد األوروبي ضمن برنامج "تعزيز 
المواطنة والحوكمة في فلسطين"، ودعم مساند من مؤسسة CFD السويسرية، 

وممثلية جمهورية بولندا في فلسطين.
وأش���رف على عرض األفالم مجموعة من الناش���طين والصحافيين وأعضاء نادي 

االعالم االجتماعي- فلسطين، ومهتمين بالسينما واألفالم وصناعة التغيير.
وخالل الشهور الثالثة الماضية، تم عرض عشرين فلما مختلفا في مقار عدد من 
مؤسس���ات المجتمع المدني في مدينة غزة،  ومخيم النصيرات وجباليا لالجئين، 

بحضور فئات وشرائح مختلفة، بخاصة النساء.
وم���ن بين األف���الم التي تم عرضها فيلم موطني الذي س���لط الض���وء على حياة 
فلسطينيين يعيشون في مناطق مختلفة من مدينة نابلس، في البلدة القديمة، 
والمخي���م، والحارات، وفيلم  "ريم���وت كنترول" والذي تن���اول قصة ندى الفتاة 
الجامعية، التي تحصل على منحة دراس���ية وتكون بين خيار ترك المنحة أو ترك 
الش���ريك. لتصل، في نهاية المطاف، الى قرارها بترك الش���ريك لتحقيق ذاتها 

ومساعدة أهلها.
كم���ا عرض فيلم "األرض بتتكل���م عربي" الذي تناول الحقيق���ة المرة والتطهير 
العرقي الذي تمارسه س���لطات االحتالل االسرائيلي على أرض فلسطين، وفيلم 
"أوالدي حبايبي" تناول قصة ردينة األم ألربعة أطفال التي واجهت كل المجتمع 
لتم���ارس حقها في اإلنجاب بحجة أنه ال يحق لها االنجاب بس���بب ما تعانيه من 

مشاكل، حيث تعاني من شلل نصفي.

مشروع يعرض عشرات األفالم 
الخاصة بقضايا النساء 
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البس���يطة والالصق الخشبي  وباألدوات 
الخاص بالقطع والمش���غوالت الخشبية 
وصنفرته���ا، تب���دع برفق���ه ش���قيقها 
بالخشب  "األنتيكا"  بصناعة أجمل قطع 
الطبيعي الذي تفضل شريحة كبيرة من 

المواطنين على اقتنائه. 

خيمة �صغرية 
هبة النخالة خريجة الخدمة االجتماعية 
لم تج���د عماًل ف���ي مج���ال تخصصها 
فبع���د نجاح تجربتها األولى بمس���اعدة 
أخيها نضال بعمل مش���غوالت خشبية 
يدوي���ة "أنتيكا" ب���دأت تراودهما فكرة 
انشاء ورش���ة ألدوات الزينة الخشبية , 
فأنشآخيمة صغيرة على سطح منزلهما 
لتكون البداية على طريق انش���اء ورشة 
كبي���رة وخاص���ة بصناعة المش���غوالت 

الخشبية. 
وقالت هبة ل� "االستقالل" كنت كأي فتاة 
أخ���اف من صناعة أش���ياء مماثلة لهذه 
المشغوالت، لكن حبي للخشب ولد لدي 
الجرأة" على ذلك، مبينة أن طبيعة عملها 
تحتاج جه���دًا كبيرًا إال أنها تتقاس���م 

العمل مع أخيها لتخفيف العبء.
وبينت أن التجارب األولى باءت بالفشل، 
لكنه���ا برفقه ش���قيقها أع���ادت الكرة 
مجددًا، وبدأت بصناعة المرايا و بأشكال 
و أن���واع مختلفة من األخش���اب ومن ثم 
الصواني و الس���الل الزخرفية، الفته الى 
أن البداية كانت الخبرة تنقصها، فلجأت 

الى خطوة التعليم الذاتي لترى بنفسها 
أول فت���اة غزي���ة تصن���ع المش���غوالت 

اليدوية وأدوات الزينة الخشبية.

اإحياء للرتاث 
وعب���رت النخال���ة ع���ن فخره���ا بأنه���ا 
المش���غوالت  تعي���د  أن  اس���تطاعت 
القديم���ة التي وصفته���ا بالقيمة لكل 

بيت فلس���طيني وبجودة عالية وأسعار 
مناس���بة، لكونها تعد من تراث األجداد 
وتدلل عل���ى الهوية العريقة للش���عب 

الفلسطيني. 
وأوضح���ت أن االقبال عل���ى منتوجاتها 
الخش���بية جيد وفي تقدم مس���تمر إذ 
تعرض أعمالها عل���ى صفحتها "أنتيكا 

هوم" التي أنشأتها على موقع التواصل 
االجتماعي "فيسبوك".  

وأش���ارت أنه���ا تعاني م���ن الصعوبات 
التي تواج���ه القطاع الت���ي تتمثل في 
انقطاع التيار الكهربائي الذي يش���كل 
عقبة تحول دون اس���تمرار العمل األمر 
ال���ذي يدفعها إلى تأجي���ل أعمالها في 

كثير م���ن االحيان، إضافة لنقص بعض 
المواد الخ���ام المس���تعملة في صناعة 
المشغوالت الخشبية التي تضفي رونقًا 

جماليًا على منتوجاتهم .
وتابعت "أن الحصار كان السبب الرئيس 
في انحصار االعمال والمش���غوالت التي 
نق���وم بها داخ���ل قطاع غ���زة ,حيث إن 
الطل���ب الخارج���ي عل���ى منتوجاتنا في 
ازدياد ولكن ال نستطيع تلبية مثل هذه 

الطلبات بسبب المعابر المغلقة" .
وبينت أنها ش���اركت قبل فترة قصيرة 
في مع���رض مرايا فلس���طينية 7 الذي 
أقي���م على أرض الش���اليهات في قطاع 
غزة لعرض أعمالها، مؤكدة على رغبتها 
في المشاركة في معارض كبيرة لتفتح 
األفق واس���عًا لخيمته���ا الصغيرة وأن 
تصبح ورش���ة متكامل���ة ال ب���راز جمال 
التراث الفلسطيني و إعادته أليام مجده 

بتواجده في كل بيت فلسطيني.
وتتطل���ع  الفتت���اح معرض خ���اص بها 
قريًبا، تدعو له الراغبين بالمش���اركة من 
الموهوبين والعاملون في هذه المهنة، 
وكذلك المش���اركة في مع���ارض عربية 
ودولي���ة بأرق���ى القطع الخش���بية التي 

تصنعها.
الش���كر  بتوجيهها  حديثه���ا  وختمت 
ال���ذي احتضن  للداع���م األول والده���ا 
الفكرة و ساعدهما في مسيرتيهما لترى 

فكرتهما النور.

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
في االخطار العدلي رقم 9863 / 2018   

  في الطلب رقم 1898 / 2018
المس���تدعي )المخطر(: أسعد يوسف حس���ن أبو حصيرة  من سكان 

غزة– هوية رقم 921390191 
المس���تدعى ضده )المخط���ر إليه(: وليد حمدان محم���د عفانة – من 

سكان غزة – الميناء )خارج البالد حاليًا(
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

الى المستدعى ضده )المخطر إليه( المذكور أعاله بما أن المستدعي 
)المخط���ر( المذكور قد تقدم لدى دائ���رة كاتب العدل بغزة باإلخطار 
العدل���ي رقم 9863 / 2018 وموضوعه )التنح���ي والعزل عن الوكالة 
العدلية رقم 17486 / 2017م عدل غزة( اس���تنادًا الى ما يدعيه في 
إخطاره العدلي ونظرًا ألنك مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص 
محكم���ة بداية غزة في نظر هذا الطلب وعم���اًل بالمادة 20 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على 
قرار الس���يد قاضي محكمة بداية غ���زة في الطلب رقم 1898 / 2018 
بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل لذلك فإنه يقتضي 
علي���ك العلم بانني قد تنحيت ع���ن الوكالة العدلية التي تحمل رقم 
17486 / 2017م عدل غزة والتي قمت بعملها لي وذلك فور نشر هذا 

اإلعالن وحسب األصول. حرر في:21 / 10 / 2018م 

 رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
اأ.حممد مطر

دولة  فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
في القضية رقم 2018/2024

المدعي / محمود هاش���م أبو العنين من سكان غزة – الرمال الجنوبي 
– عمارة حجي 

المدعى عليه / أديب محمد البلبيس���ي من سكان غزة – الشيخ رضوان 
– بجوار مقبرة الشيخ رضوان .

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل
إلى المس���تدعي عليه المذكور أعاله بما ان المدعي المذكور أعاله قد 
تق���دم لدى محكمة صلح غ���زة بالقضية المرقوم���ة أعاله وموضوعها 
) حقوق مالية( اس���تنادا إلى ما يدعيه في الئح���ة دعواه ونظرا ألنك 
مجهول محل االقامة وحسب اختصاص محكمة الصلح بغزة في نظر 
هذه القضية وعمال بالمادة 20 وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة 
الصلح في جلس���ة 21/10/2018 بإتخاد المقتضي القانوني بتبليغك 

عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتض���ي عليك الحض���ور له���ذه المحكمة يوم )االح���د( بتاريخ 
22/11/2018 الس���اعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك 
التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك 

أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية باعتبارك حاضرا .
حرر بتاريخ : 22/10/2018 

  )) مع االحترام ((

 رئي�س قلم حمكمة �سلح بغزة 
ال�ستاذ/ عمار قنديل

أنشأت ورشة لصناعة المشغوالت الخشبية 

الشابة النخالة.. لمسة إبداع على جدار البطالة 
غزة/ اإ�سراء الب�سو�س: 

باأناملها الرقيقة واأنوثتها التي ل تتنا�سب مع م�سقة الأعمال 
ال�سعب��ة، رف�ست ال�ستكانة لظروف البطالة يف قطاع غزة ، 
فاأحي��ت م��ع اأخيه��ا ان�سجام��ًا روحيًا بينه��م و ب��ني الأدوات 

احل��ادة والقط��ع اخل�سبي��ة يف ور�ستهم��ا اخلا�س��ة ب�سناعة 
الزخارف اخل�سبية اليدوي��ة لتكون باكورة اأعمالهما هدية 
لوالدهم��ا ب��روازًا خ�سبي��ًا متخط��ني بذل��ك عقب��ات عدة و 
موفري��ن لهم م�س��در دخل . و�سبيحة كل ي��وم تتو�سط هبة 

النخال��ة واملن�سار واملطرق��ة واملفكات والزردي��ات واملكاب�س 
املُعلق��ة بجانب اآلت ق���س وت�سكيل اخل�س��ب لتق�س �سريطًا 
جدي��دًا يف حياتها املهنية، لتخط ابداعًا جديدًا على جدار 

احل�سار املفرو�س على قطاع غزة منذ نحو )12 عامًا(.

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الش���باب والرياضة أمس األحد، عن إطالق برامج "العودة" للمش���اريع 
الش���بابية، بالتعاون مع المؤسسات والمراكز الش���بابية والمؤسسات الحكومية 

والوزارات.
عت  وأوضح مدير عام الش���باب بال���وزارة جمال العقيلي في بي���ان، أن الوزارة وقَّ
اتفاقية تعاون مع صندوق دعم الشباب الفلسطيني لتمويل برامج العودة لدعم 

فئة الشباب في مجاالت التدريب والعمل التطوعي والعمل الكشفي.
وأشار إلى أن البرامج تتضمن مجموعة مهمة من المشاريع الهادفة لفئة الشباب، 
داعًيا لضرورة التفاعل والحضور من كافة المراكز والمؤسس���ات والفرق الشبابية 

لتحقيق أكبر فائدة ممكنة لصالح الشباب.
وأوض���ح العقيلي أن البرامج تتضمن عدة مش���اريع هي: مس���ابقة أفضل مركز 
ش���بابي لعام 2018، على أن يتم اإلعالن ع���ن الفائزين بالجائزة في يناير 2019، 

ومسابقة إلكترونية للفرق الكشفية على مستوى محافظات غزة.
يض���اف لذلك برنامج تدريب���ي بعنوان  "إدارة وتمويل المش���اريع" بواقع )360( 
س���اعة تدريبية، وبرنامج عمل تطوعي يتوج في اليوم العالمي للعمل التطوعي، 
باإلضافة إلى إعداد وثيقة شبابية حول قانون الشباب وأخالقيات العمل الشبابي.

وأوضح العقيلي أن طواقم اإلدارة العامة للش���باب بال���وزارة، أعدت خطة لتنفيذ 
برامج العودة بالتنسيق مع الجهات الشريكة، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج 

وتحقيق أكبر مشاركة ممكنة من الجهات الشبابية المعنية.

»الشباب والرياضة« بغزة 
تطلق برامج »العودة« 

للمشاريع الشبابية
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

إعــــــــــــالن صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة 
إيداع مجدد خمسة عشر يوما  للمخطط  التفصيلي لمنطقة  خربة 

العدس – رفح 
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م

تعل����ن اللجن����ة المركزية لألبني����ة وتنظيم الم����دن بمحافظات 
غزة للجمه����ور الكريم أنها قد قررت بجلس����تها رقم 2018/29 
المنعق����دة بتاريخ 2018/8/8 إيداع مجدد خمس����ة عش����ر يوما 
للمخط����ط  التفصيل����ي لمنطقة خرب����ة الع����دس -وذلك طبقا 
للمخطط الم����ودع بمقر لجنة التنظي����م المركزية تطبيقا لنص 
المادة السادس����ة عش����ر من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 

1936 وتعديالته.
وعليه واس���تنادا لنص المادة السابعة عش���ر من ذات القانون فانه 
يجوز لجميع ذوي الحقوق في األراضي واألمالك واألبنية المش���مولة 
بهذا المش���روع أو بأي مش���روع آخر أودع بمقتضى المادة السادسة 
عشر سواء بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأية صفة أخرى االطالع 
عل���ى المخطط المودع وتقديم اعتراضاتهم عليه إلى مكتب اللجنة 
المحلية في بلدية رفح خالل س���اعات الدوام الرسمي ولمدة ستين 

يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد التاريخ المحدد ((

اللجنة املركزية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة البداية بغزة املوقرة
في القضية رقم 2017/992

في طلب نشر مستبدل  رقم 2018/1704
المس���تدعي / إتحاد مالك ب���رج االندلس ويمثلها مدير االتح���اد / احمد عبد 

الرحمن موسي – غزة هوية رقم )901333575( 
وكيله االستاذ / إحسان محمد ابو شرخ

المس���تدعى ضده / حسين يوس���ف محمد أبو عبده – من سكان غزة سابقا ) 
مجهول محل االقامة حاليا( .

نوع الدعوى تنفيذ عيني 
قيمة الدعوى / )تزيد عن مائة الف دينار  أردني ( 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
 في الطلب رقم 2018/1704

المتعلق بالقضية الحقوقية رقم 2017/992
الى المس����تدعى ضده / حس����ين يوس����ف محمد أبو عيده – من س����كان غزة سابقا ) 
مجه����ول محل االقامة  حاليا(  . وبما ان المس����تدعي المذك����ور قد تقدم لدى محكمة 
البداي����ة بغزة القضية المرقومة أع����اله وموضوعها ) تنفيذ عيني ( اس����تنادا إلى ما 
يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنك مجهول محل االقامة وحس����ب اختصاص محكمة 
البداي����ة بغزة ف����ي نظر هذا الطلب وعم����ال بالمادة 20 من قانون اص����ول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 لس����نة 2001 وبناءا  على قرار السيد قاضي محكمة البداية 

في الطلب رقم )1704/ 2018( بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل  .
لذل���ك يقتض���ي عليك ان تحضر له���ذه المحكمة يوم )الخمي���س( الموافق 
)03/01/2019( التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري 
خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك إنك إذا تخلفت 

عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضر . حرر في 21/10/2018 
  )) مع االحترام((

رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة 
ال�ستاذ / حممد مطر 

المغازي/ االستقالل:
شرعت بلدية المغازي في المحافظة 
الوس����طى، بحفر بئر مياه جديد في 
منطقة الكرامة، بهدف تحسن خدمة 
المياه ف����ي المنطقة وعموم المغازي 
لمواجهة الطلب المتزايد على المياه 

.
وكان رئي����س البلدي����ة محمد النجار، 
وقع عق����د االتفاق وتنفيذ مش����روع 
"بئر الخليل" هو البئر رقم 8، بتمويل 
من أه����ل الخليل في الضفة الغربية، 
في مقر جمعي����ة مكة الخيرية، دعمًا 

لترابط أبناء الشعب الفلسطيني. 
وبدأت  الش����ركة المنفذة في أعمال 
الحفر في البئر، الذي يقع في ش����ارع 
تم فتح����ه حديثًا من قب����ل البلدية 
لتزوي����د منطقة الس����بخة ) الكرامة( 
ومنطقة أبو عابد وأبو فياض ومنطقة 
الزعف����ران بالمي����اه والعمل على حل 

أزمة المياه الناتجة عن نقص ساعات 
الكهرب����اء، وكذلك عدم توافق وجود 
الكهرب����اء في هذه المنطقة مع باقي 
مناط����ق المغ����ازي مما س����يكون له 

يعمل إنشاء هذا البئر على دعم فكرة 
التوزي����ع الجغرافي للمياه ليس����هل 
وصوله����ا للمواطنين في أقصر وقت 

وكذلك الحفاظ على جودة المياه .

التأثير اإليجابي على تحس����ن خدمة 
المي����اه في ه����ذه المنطق����ة وعموم 
المتزايد  الطلب  لمواجه����ة  المغازي 

على المياه .

خانيونس/ االستقالل:
نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بالتعاون 
مع مديرية التربية والتعليم غرب خان يونس وبإشراف 
االتحاد الفلس���طيني أللعاب القوى، مس���ابقة أللعاب 
القوى للميدان والمضمار للمرحلتين األساس���ية العليا 
والثانوي���ة للبنين، وذلك في المدينة الرياضية التابعة 
للبلدية. وحضر المسابقة عضو المجلس البلدي د. أمين 
وافي، ومسؤول األنش���طة الرياضية د. مروان المصري، 
ومدير الدائرة االدارية بمديرية التربية والتعليم محمد 
العسولي، ورئيس قسم األنش���طة الطالبية بالمديرية 
أ. إس���ماعيل الفرا، وعضو االتحاد الفلس���طيني أللعاب 
القوى أ. أحمد عبد الهادي، وعدد من مش���رفي ومعلمي 

التربية الرياضية.
وخالل كلمته أكد وافي على اهتمام البلدية باألنش���طة 
المواهب  المتواصل الكتش���اف  الرياضية، وس���عيها 
ورعايته���ا والعمل على تطوي���ر مرافقها الرياضية إلى 
جانب اهتمامها بالقطاع���ات الخدماتية األخرى، داعيًا 

إلى ضرورة التحلي بالسلوكيات األخالقية في الرياضة، 
واالبتعاد عن التعصب.

م���ن جانبه ش���كر العس���ولي بلدية خ���ان يونس على 
تعاونها المستمر مع مديرية التربية والتعليم ، مثمنًا 
الجهود الكبيرة للبلدية كحاضنة لألنش���طة الرياضية 
ف���ي المدين���ة، مؤكدًا في ذات الس���ياق عل���ى أهمية 
األنش���طة الرياضية في تحفيز الطلب���ة وغرس ثقافة 

التنافس الشريف بينهم والتحلي بالروح الرياضية.
وفي ختام المسابقة تم تكريم الحاصلين على المراكز 
األولى من المرحلتين األساسية العليا والثانوية، حيث 
فازت مدرس���ة اإلس���راء الثانوية للبني���ن بالمركز األول 
على مس���توى المرحلتين األساس���ية العليا والثانوية، 
وحصلت مدرستا هارون الرشيد الثانوية للبنين وكمال 

ناصر األساسية للبنين على المركز الثاني.
وفي س���ياق منفصل تمكنت الطواقم الصحية التابعة 
لدائ���رة الصحة والبيئة في البلدية، من مصادرة وإتالف 
ما يزيد عن )1300( كيلو جرام أفوكادو فاسدة  قد تمت 

مصادرتها من أسواق المدينة المختلفة.
وأوضح مس���ئول قس���م الصحة العامة بالبلدية، سعيد 
األس���طل، أن كمي���ة األف���وكاودو المذك���ورة قد تمت 
مصادرتها من خالل مفتش���ي قس���م الصح���ة العامة 
بالبلدية وذلك عقب إج���راء الفحص األولي، حيث تبين 
ظه���ور فس���اد وتعفن داخل���ي، وقد تم إت���الف كامل 

الكمية وفق اإلجراءات المتبعة.
وأكد أن البلدية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين 
الظروف الصحي���ة والبيئية في المدين���ة للحفاظ على 
س���المة المواطنين بالرغم من الظ���روف الصعبة التي 

يعيشها أبناء شعبنا.
ودعت البلدي���ة كافة المواطنين إلى ض���رورة التدقيق 
في األغذية التي يتم ش���راؤها من األس���واق أو المحال 
التجاري���ة أو مراك���ز البي���ع المختلفة، وإب���الغ الجهات 
المختص���ة لدى البلدية في حال وجود مخالفات صحية 
لتتمكن طواقمه���ا من التعامل مع تل���ك األغذية غير 

السليمة للحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

غزة/ االستقالل:
أتلفت طواقم مراقبة األغذية في بلدية غزة 12  طنا من األغذية الفاس���دة خالل شهر 
أيلول / سبتمبر الماضي ضمن جهوده الرقابية للحفاظ على صحة وسالمة المواطنين 
في المدينة . وذكر القس���م في تقريره الش���هري أن األعمال شملت أيضا؛ إجراء 450 
جولة كش���فية على محالت بي���ع وتصنيع األغذية والمخابز واألس���واق والمطاعم تم 
خاللها تحرير 20 إخطارا ومخالفة واحدة لغير الملتزمين بالشروط الصحية المعمول 
به���ا . وأوضح أنه تم منح الموافقة الصحية ل���� 16 رخصة مهنة جديدة و 69 رخصة 
للتجديد، وإجراء الكش���ف الصحي للعاملين في 3 منش���آت تعمل في مجال صناعة 

األغذية، وكذلك إجراء الفحص ل� 11 شكوى وردت للقسم .
وبخصوص اإلشراف على ذبح الماشية في المسلخ البلدي أوضحت دائرة البيطرة في 
البلدية أنه تم اإلش���راف البيطري على ذبح نحو 450  رأس من الماشية خالل الشهر 
الماض���ي، مبين���ة أنه تم التخلص م���ن " خاروف "  واحد و374 كيل���و جرام من لحوم 

الماشية المذبوحة لعدم صالحيتها لالستهالك  .
وأضافت أنه تم خالل نفس الفترة إجراء 520 كش���فًا صحيًا لمحال بيع لحوم الماشية 
الطازجة وتحرير 9 مخالفات لغير الملتزمين بالش���روط الصحية ومنها طريقة عرض 

وتخزين اللحوم في المبردات ونظافة المكان .
وكان���ت بلدية غزة قد دعت الجزارين وأصحاب محال بيع اللحوم لضرورة االلتزام بقرار 
ذبح الماشية في المسلخ البلدي للتأكد من سالمتها وصحة بيعها للمواطنين، مبينة 

أن أكثر من  95 % من التجار ملتزمون بالقرار.

بلدية المغازي تشرع بحفر بئر مياه جديد في منطقة الكرامة

بلدية خانيونس تنظم مسابقة رياضية وتتلف 1300كجم أفوكادو

بلدية غزة تتلف أغذية 
فاسدة وتشرف على ذبح 

450 رأس من الماشية

جباليا/ االستقالل:
ش���رعت بلدية جباليا النزلة، بتنفيذ أعمال مش���روع تطوير حي القصاصيب ش���مال 

مدينة جباليا ضمن منحة مقدمة من دولة الكويت بقيمة مليون ومئة ألف دوالر.
وذكرت دائرة المش���اريع في بلدية جباليا النزلة أن أعمال المش���روع ستش���مل رصف 
الشوارع وتطوير البنية التحتية من خطوط مياه وصرف صحي، وتمديد شبكات اإلنارة، 

مشيرة في الوقت ذاته إلى بدء أعمال التجريف في المنطقة، وإغالق بعض الشوارع.
وتش���مل أعم���ال المش���روع رصف ش���ارع القصاصيب الرئيس���ي ابتداء من ش���ارع 
مدارس الفوقا)الحاكمية( وحتى مس���جد س���عد بن أبي وقاص، وكذلك رصف جميع 
الشوارع المحيطة بمس���جد عائشة، وشق شارع فرعي يربط بين شارع المقبرة وشارع 
القصاصيب، ورصف بعض الش���وارع المتفرعة، وكذلك إعادة رصف ش���ارع مدارس 
الفوق���ا ابتداء من المقبرة وص���وال إلى مدخل مخيم جباليا. وتكمن أهمية المش���روع 
في تسهيل حركة المرور للمش���اة والسيارات، ومنع تجمع مياه االمطار في تجمعات 

صغيرة أثناء المنخفضات، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي بالحي.

غزة/ االستقالل: 
اس���تقبل برنامج غزة للصحة النفس���ية مؤخرًا وفدًا من مجموعة عمل حماية الطفولة 
والدعم النفسي التابعة لمنظمة األمم المتحدة للطفولة )UNICEF(، وضم الوفد ليلى 
تازي، وصفي أبو زعنونة منسقًا مجموعة عمل حماية الطفولة والدعم النفسي، وجون 
مور المس���ؤول عن تطوير المعايير الدنيا لتدخالت الدعم النفس���ي لمجموعة عمل 
حماية الطفولة والدعم النفس���ي، وكان في استقبالهم احسن زيادة مدير مركز غزة 
المجتمعي التاب���ع للبرنامج، وقصي أبو عودة مدير وحدة المش���اريع وتجنيد األموال 

بالبرنامج، وبسمة زقوت منسقة مشاريع بالبرنامج.
وهدفت الزيارة إلى التعرف على س���ير العمل في مش���روع "تعزيز آليات الحماية من 
خ���الل تقديم خدمات الصحة النفس���ية والدعم النفس���ي االجتماعي لضحايا األزمة 
الحالية في المناطق الحدودية في قطاع غزة" والممول من الصندوق اإلنساني لألرض 
الفلس���طينية المحتلة، والذي يقوم بتنفيذه برنامج غزة للصحة النفسية، حيث قام 
الوف���د يرافقه فري���ق البرنامج بعمل جولة ميدانية تضمنت زي���ارة إلحدى العيادات 

الميدانية التابعة للبرنامج في منطقة شمال قطاع غزة.

بلدية جباليا النزلة تشرع 
بتطوير حي القصاصيب 

برنامج غزة للصحة النفسية 
يستقبل وفدًا من »اليونسيف« 
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة  املوقرة
في القضية رقم 2017/1078
 في الطلب رقم 2018/2518

المستدعي / رضوان أحمد محمد شعبان باألصالة عن نفسه وبوكالته 
ع���ن بش���ير أحمد محمد ش���عبان بموج���ب وكالة ص���ادرة عن بعثة 

فلسطين الدبلوماسية دولة ألمانيا بتاريخ 2016/919 و)آخرين( 
  وكيلتها المحامية / عواطف الصفدي

المستدعى ضدهما 1- إنصاف أحمد محمد شعبان – من سكان غزة 
سابقا – مجهول محل االقامة حاليا خارج البالد .

2- عطاف أحمد محمد شعبان – من سكان غزة  سابقا – مجهول محل 
االقامة  حاليا خارج البالد .

نوع الدعوى / تقسيم أموال مشتركة 
قيمة الدعوى / 48765 دينار أردني .

  مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
   في الطلب رقم 2018/2518

المتعلق بالقضية رقم 2018/1078 تقسيم أموال مشتركة
إلى المس���تدعى ضدهم���ا المذكورين أع���اله بما أن المس���تدعي المذكور 
ق���د تقدم لدى محكمة الصل���ح بغزة القضية المرقومة أع���اله وموضوعها ) 
تقسيم اموال مشتركة ( استنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنكم 
مجهولين محل االقامة وحس���ب اختصاص محكمة الصلح بغزة في نظر هذا 
الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
2 لسنة 2001 وبناءا علي قرار السيد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم ) 

2018/2518( بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذل���ك يقتض���ي علي���ك أن تحضر له���ذه المحكمة ي���وم )االربع���اء (الموافق 
)21/11/2018( التاس���عة صباحا كما يقتض���ي عليكم إيداع جوابكم التحريري 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن  معلوما لديكم إنكم إذا تخلفتم 

عن ذلك فسينظر في القضية باعتباركم حاضرين . حرر في 16/10/2018
))مع االحترام((

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة
ال�ستاذ / عمار قنديل 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ حس���ين عوض الله محمود عوض 
الله عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل 
رق���م )802764811 ( فعل���ى من يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ أشرف فتحي أحمد شومان
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)900305061 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ ريم نعيم حسين عباس
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)411779515 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ رسمية محمد علي النفار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)965040512( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ هديل اياد يحيي بربخ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405856980( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن/ محم���ود عبد الحكيم يوس���ف 
الغرابلي  عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رق���م )800663833 ( فعلى من يجدها رجاء 

أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل: 
للتواصل  الفلس����طيني  المرك����ز  نظم 
اإلنس����اني "فتا" الس����بت حفل توزيع 
سماعات أذن لِضعاف السمع في قطاع 

غزة بتمويل كريم من شركة المثالية.
حض����ر الحف����ل عدد من الش����خصيات 
وأخصائ����ي  واإلجتماعي����ة  الوطني����ة 

سمعيات وأهالي المستفيدين.
وجرت عملية تس����ليم السماعات على 
المس����تفيدين من كال الجنس����ين من 

سن 8 - 14 سنة 
ع���ن  المس���تفيدين  اهال���ي  وعب���ر 
ش���كرهم وامتنانهم لشركة المثالية  
السخي  ودعمهما  مس���اهمتها  على 

المه���م لحاالت  الخي���ري  للمش���روع 
أبنائه���م ومعالج���ة ضعف الس���مع 

لديهم من خالل تركيب السماعات.

والقى كلم����ة مركز فت����ا عضو مجلس 
اإلدارة د.جب����ر الداعور اك����د فيها على 
مواصل����ة المركز لجهوده ومش����اريعه 

الش����عب  ألبن����اء  خدم����ة  الخيري����ة 
الفلسطيني وخاصة الفئات المهمشة 

والفقيرة.

»فتا« تختتم مشروع تركيب سماعات أذن ِلضعاف السمع

 "الخـان األحمــر".. عنــوان صمـود يكسـر شوكـة االحتـالل 
بعد تأجيل قرار هدمه

غزة – القدس المحتلة/ قاسم األغا: 
دفع���ت مالحم الصم���ود والثبات التي س���ّطرها 
فلس���طينيو تجّمع "الخان األحمر" البدوّي شرقي 
مدين���ة الق���دس المحتل���ة، على مدار األس���ابيع 
الماضية، إلى اتخاذ المس���توى السياس���ي لدى 
ب�"تأجيل" هدم  ق���راًرا  "اإلس���رائيلي"  االحت���الل 
التجّمع وتش���ريد سكانه قس���ًرا بهدف التوّسع 

االستيطانّي في تلك المنطقة.
وفجر أمس األحد، أعلنت وس���ائل إعالم عبرّية أن 
ما ُيس���مى المجلس الوزاري الُمصّغر )الكابنيت(، 
قّرر تأجيل هدم "الخان األحمر" حتى إش���عار آخر، 

وذلك حسب توصيات الجهات المختصة.
ونقلت القناة العاش���رة العبرّية أنه وبعد اجتماع 
"الكابينت" ألكثر من س���اعتين ونصف الس���اعة 
تقرر تأجيل "الهدم"؛ بهدف ما وصفته "التفاوض 
والبحث عن حلول بديلة، مع سكان الخان، من أجل 

الموافقة على اإلخالء طواعية".
وف���ي وقت الح���ق، قال رئيس حكوم���ة االحتالل 
"بنيامين نتنياهو"، "إن إسرائيل سترجئ الهدم 
ل�فترة قصيرة، وليس حتى إشعار آخر"، خالًفا لما 

أعلنته وسائل اإلعالم العبرية.
وأّكد "نتنياهو"، أمس، في مستهل لقائه مع وزير 
المالية األمريكي "ستيف مينوتشين"، أن "الخان 
األحمر س���يتم هدم���ه، وهذا هو ق���رار المحكمة، 

وهذه هي سياستنا وسيتم تنفيذها".
ويعيش في تجّمع "الخان" نحو )300( فلسطيني، 
ينحدرون من صحراء النق���ب المحتل، وتحيط به 
مس���توطنتا "معاليه أدوميم"، و"كف���ار أدوميم"، 
ويس���عى االحتالل لتوس���يعهما وتنفيذ مشروع 

استيطاني )E1( يمتد من أراضي شرقي القدس 
المحتلة حتى البحر الميت، هدفه تفريغ المنطقة 
من الوجود الفلسطيني، وفصل القدس عن عموم 

الضفة المحتلة.
فخ "إسرائيلي"

وعلى الرغم من انتصار مقاومة الفلسطينيين 
"اإلس����رائيلية"،  التهجير  آلة  على  الش����عبية 
وانت����زاع قرار إرجاء الهدم؛ إال أنهم يخش����ون 
من غدٍر "إسرائيلي"، على اعتبار أن خطر هدم 

"الخان" ما يزال قائمًا وحاضرًا.
وح����ّذرت وزارة الخارجي����ة الفلس����طينية، من 

قرار االحت����الل إرج����اء الهدم، معتب����رة ذلك 
 إس����رائيلي"؛ المتصاص 

ّ
بمثابة "تكتيك وفخ

االنتقادات الدولية لالنقضاض على التجّمع.
وفي بيان وصل "االس����تقالل"، قال����ت الوزارة 
"إن أّية عملية تأجي����ل أو تعليق لتنفيذ قرار 
محكم����ة االحتالل العليا بش����أن الخان األحمر 
من قبل حكوم����ة االحتالل، ما هي إاّل محاوالت 
تنويم وتخدير لردود الفعل الدولية والشعبية 

المتواصلة المناهضة لقرار الهدم".
وأش����ارت إلى أن هذا األس����لوب "اإلسرائيلي" 
)التعلي����ق أو التأجيل( ليس بالجديد، ويتبعه 

االحتالل في حاالت كثيرة، إذا ما وجد نفس����ه 
أمام ضغوط����ات دولية مماثلة، محذرة من رفع 
سقف التفاؤل حيال هذه الدعاية التضليلية 

التي ُيمارسها "نتنياهو" وحكومته.
وفيما حّي����ت صمود أبناء ش����عبنا ب����� "الخان 
أنها س����تواصل  "الخارجية"  أك����ّدت  األحمر"؛ 
العم����ل - كم����ا يجب - عل����ى اعتب����ار أن هذا 
التهديد م����ا يزال قائمًا وحاضرًا ضد س����كان 

"الخان".
النفير العام

إل���ى ذلك، أّكد رئيس هيئ���ة مقاومة الجدار 

وليد عساف، استمرار  الوزير  واالس���تيطان 
االعتصام بتجمع الخان األحمر؛ تحس���ًبا من 
إقدام االحتالل وآلياته العسكرية على هدم 

التجمع بشكل مفاجئ.
وق���ال عس���اف ل�"االس���تقالل": س���نواصل 
والصمود  بالخان،  الع���ام  والنفير  االعتصام 
في وج���ه المخط���ط اإلس���رائيلي، القاضي 
بهدمه وتش���ريد س���ّكانه"، مش���يًرا إلى أن 
مواق���ف اليمي���ن المتطرف ل���دى االحتالل 
تضغط باتجاه تش���ريد أهالي الخان األحمر 

قسًرا، تمهيدًا لهدمه.

انتصار جزئي
أما المتحدث باس���م س���كان "الخ���ان" عيد 
جّهالين فق���د أوضح أن االنتص���ار الجزئي 
الذي حقق���ه أهالي التّجمع م���ا كان ليكون 
لوال تمّسكهم وتش���بّثهم بأراضيهم، أمام 

محاوالت االحتالل المسعورة لتشريدهم.
وق���ال جّهالي���ن ل�"االس���تقالل": "إن انتزاع 
أهال���ي الخ���ان األحمر ق���راًرا بإرج���اء هدم 
قريتهم بمثابة انتص���ار جزئي"، محذًرا من 
ق���رار مفاجئ ق���د يتخذه االحت���الل في أية 
لحظ���ة القتح���ام القري���ة واالنقضاض على 

سكانها.
وعلى إثر هذا التحذير، أشار إلى أن االعتصام 
المفت���وح لألهالي واس���تنفارهم على أرض 
"الخان" لن يتوقف، داعًيا إلى توسيع دائرة 
وحجم التضامن معهم، من قبل المس���توى 
المقاومة  ولج���ان  الفلس���طيني،  الرس���مي 

الشعبية، والمجتمع الدولي. 
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س����افر الشقاقي إلى مصر عام 1974لدراس����ة الطب في جامعة الزقازيق 
وهو يحمل فلس����طين في قلبه وعقل����ه ووجدانه،وكانت تظهر معه في 
تلك السنوات من عام 1974حتى عام 1981ارهاصات بزوغ حركة الجهاد 
اإلس����امي حيث وص����ل الليل بالنهار وهو يس����تقطب الش����باب الواعي 
المثقف من الطلبة الفلس����طينيين والعرب غارس����ا بذور مشروعه الذي 
كتب فيه دراس����ة بعنوان المش����روع اإلس����امي المعاصر ..لماذا وكيف 
)يش����رح ويؤكد فيها أن فلسطين هي القضية األولى والمركزية للحركة 
اإلسامية وللعرب والمسلمين( ثم كتب عن الحركة اإلسامية وأهدافها 
وكتب عن الثورة اإلس����امية، وأصدر دراسة بعنوان هل في اإلسام ثورة 
يرد فيه����ا ويدحض مزاعم أولئك الذين أنكروا أن في اإلس����ام ثورة!.ثم 
رأين����ا فيم����ا بعد أن الثورة هي م����ن صميم الفكر اإلس����امي، ووجدنا أن 
مس����يرات العودة تتبنى مصطلح الشباب الثائر!. وبعد أن أنهى دراسته 
في كلية الطب وأرس����ى قواعد مشروعه الجهادي خال سبع سنوات في 
مصر يعود الشقاقي إلى فلسطين في 1981/11/1ليكون هذا هو التاريخ 
الحقيقي لتأس����يس حركة الجهاد اإلس����امي بعد عودة مؤسس����ها إلى 
فلسطين ليبدأ مرحلة جديدة من العمل والترتيب واإلبداع واالستقطاب 
والمواجهة الش����املة مع دولة الكيان .يتعرض الش����قاقي لاعتقال عام 
1983ثم عام 1986ثم يصدر قرار بإبعاده إلى خارج فلسطين عام 1988.

أكتوبر- تشرين األول...انتصار الدم على السيف

عندما يأتي أكتوبر- تش����رين األول يمأل مشاعرنا باالنتصار تارة وبالحزن 
تارة أخرى،فهو يملؤها بنش����وة االنتصار المتصاعد مع رصاصات معركة 
الش����جاعية البطولية في الس����ادس من أكتوبر 1987 التي فتحت الباب 
على مصراعيه النتفاضة جبارة وطويلة أرهقت آلة االحتال العس����كرية 
وأربكت قادته السياس����يين حتى تمنى رئيس حكومته آنذاك اس����حق 
رابين أن يستيقظ ويجد غزة قد ابتلعها البحر،ولكن غزة لو كانت تخشى 
الموت ما وقفت على الش����ط كما قال الدكتور القائد رمضان ش����لح شفاه 

الله وعافاه.
ويأت����ي أكتوب����ر أيضا ليمأل مش����اعرنا بالح����زن وليفتح الج����راح التي ال 
تنسى بتاريخ ال ولم ولن تنس����اه الذاكرة الفلسطينية- أال وهو السادس 
والعش����رين من أكتوبر 1995 حيث قامت أجهزة الموس����اد اإلسرائيلية 
وعبر عمائها في الخارج بتوجيه رصاصاتها الغادرة إلى جس����د الدكتور 
فتحي الش����قاقي ظنا منهم أنهم باغتياله س����يقضوا على حركته وعلى 
مش����روعه التحرري ليزدادوا وهما إلى وهمهم وطيش����ا إلى طيش����هم، 
فحركة يستش����هد أمينها العام ال يمكن أن تنكس����ر كما قال الشقاقي 

رحمه الله.
أنه با ريب تاريخ مأساوي في قاموس حركة الجهاد اإلسامي الفتقادها 
لمؤسس����ها وأمينها العام الذي لم يعش من العم����ر طويا ولكنه فعل 
فيه����ا الكثير الكثير ما لم تفعله قي����ادات وال جنراالت وال حركات ،فهو 

بح����ق جعل دول����ة الكيان تهت����ز وتتزلزل أمام ضرب����ات مجاهدي حركة 
الجهاد اإلسامي.

كانت أوس����لو با ريب محاول����ة التفاف على االنتفاضة الباس����لة وجهاد 
الش����عب الفلس����طيني عبر س����نوات طويلة من المواجهة الش����املة في 
ذات الس����ياق الذي حاولت فيه أجهزة أمن الكيان التخلص من كل شيء 
يه����دد وجودها وكيانها فكانت عملية اغتيال الش����هيد هاني عابد في 
1994/11/2 أح����د أهم قيادات حركة الجهاد اإلس����امي في ذلك الوقت 
وكان ذلك بعد ش����هور قليلة من مجئ الس����لطة الفلسطينية، وقد كان 
الش����هيد هاني عابد أول معتقل سياس����ي فلس����طيني لدى الس����لطة 
الفلس����طينية حيث اعتقل في 1994/5/24 وأفرج عنه في 1994/6/10.

وص����رح يومها الدكتور الش����قاقي عقب استش����هاده قائ����ا: »نحن لن 
نرتاح ول����ن يهدأ لنا بال حتى ننتقم لألخ الش����هيد هان����ي عابد..رابين 
أحمق ألن����ه يعتقد أننا نخاف الموت..نحن نحب الش����هادة«. ولم تمض 
ثمانية أيام عل����ى اغتيال القائد هاني عابد حتى ج����اء الرد قويا فكانت 
عملية االستشهادي هشام حمد في 1994/11/10فيفجر نفسه بدراجة 
هوائية وس����ط تجمع للجنود اإلسرائيليين فيقتل أربعة ضباط ويصيب 
عشرة آخرين ويكون بذلك قد نفذ وصية وتهديدات الدكتور الشقاقي.

مشروع الشقاقي في وجه مشاريع التسوية
لم يكن أوس����لو يهدف إلى إنه����اء الصراع مع دولة الكي����ان كما يحاول 

البعض أن يوهم نفس����ه، وإنما للتخلص من عبئ ثقيل على دولة الكيان 
وف����ي نفس الوق����ت للتخلص من مش����روع المقاومة ورم����وزه وإجهاض 
االنتفاضة وااللتفاف عليها، فاس����تمرت عمليات االغتيال في ظل وجود 
الس����لطة الفلس����طينية وعلى أراضيها فكان الش����هيد هاني عابد أول 
معتقل سياس����ي لدى الس����لطة الفلس����طينية وأول قائد ورمز سياسي 

يستشهد على أراضيها وبأيدي عماء دولة الكيان.
كان ي����درك الش����قاقي بوعيه الفذ أن أوس����لو لي����س نهاية المط����اف وأنه محاولة 
إلجه����اض االنتفاض����ة وإزهاق روح مش����روع الجه����اد والمقاومة فاس����تمر بنهجه 
ومش����روعه المقاوم، فكانت عملية بيت ليد البطولية في 1995/1/22 لحركة الجهاد 
اإلسامي على يد الشهيد صاح شاكر وأنور سكر والتي سميت بالصاروخ المزدوج، 
وقد أدت إلى مقتل 22جندي وإصابة أكثر من س����بعين آخرين.تميزت هذه العملية 
بالدق����ة الامتناهية حيث نفذت على يد الش����هيدين ف����ي مكانين مختلفين وفي 

أن واحد- األمر الذي أربك المنظومة األمنية اإلسرائيلية وجعلها في مهب الريح.
قامت السلطة الفلس����طينية بحملة اعتقال واسعة طالت معظم أبناء حركة الجهاد 
اإلسامي أثر هذه العملية وكان الشهيد محمود الخواجا رحمه الله على رأس هؤالء 
المعتقلين.ولم يمض خمس����ة ش����هور حتى قامت أجهزة مخابرات الكيان باغتيال 
محم����ود الخواج����ا ليتبين فيما بعد أنه مس����ؤول الجهاز العس����كري لحركة الجهاد 
اإلس����امي الذي كان اس����مه في حينه »جهاز قسم« وأنه المسؤول المباشر 

عن عملية بيت ليد البطولية.

الق����رار الذي اتخذت����ه الحكومة الصهيونية بتأجيل هدم قرية الخان األحمر إلى وقت آخ����ر, يأتي في إطار تقديرات أمنية 
صهيونية ان عملية هدم الخان األحمر يمكن ان تفجر انتفاضة عارمة في وجه االحتال الصهيوني, على غرار ما يحدث في 
مسيرات العودة بقطاع غزة, وهو ما تخشاه الحكومة الصهيونية وتعمل له ألف حساب, فقد حذرت مصادر صهيونية بأن 
انفجار الضفة وشيك, وإذا تفجرت األوضاع في الضفة الغربية فإنه من الصعب السيطرة عليها واحتواؤها, خاصة ان هذا 
االنفجار سيخدم مسيرات العودة في غزة, ويمثل ضغطا أكبر على الحكومة الصهيونية على المستوى الداخلي والخارجي, 
وقد تتدحرج األمور إلى مواجهة عس����كرية تتجنبها الحكومة الصهيونية في هذا الوقت تحديدا, كما تخشى من تواصل 
العمليات الفدائية الفردية التي ينفذها فلس����طينيون كعمليات الطعن وعملية بركان البطولية, وهذه المش����اهد ترعب 

االحتال وتخلق حالة من التباين والخاف بين جنراالته وتؤجج الصراع بين الحكومة اإلسرائيلية والمعارضة. 
قرار تعطيل هدم الخان االحمر لن يس����تمر طويا حس����ب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو خال لقائه مع وزير 
المالية األمريكي ستيف مينوتشين: حيث أكد على انه »سيتم إخاء الخان األحمر، فهذا هو قرار المحكمة وهذه سياستنا 
وس����يتم تنفيذها«, إذا لماذا ت����م تأجيل تنفيذ القرار بهدم الخان االحمر, اإلجابة بوض����وح ان تقديرات األمن الصهيوني 
تشير إلى إمكانية اش����تعال األوضاع في الضفة الغربية واندالع انتفاضة كبيرة ضد االحتال في الضفة والقدس, خاصة 
مع الممارسات الصهيونية الغير مسبوقة في المسجد األقصى المبارك, والشروع في خطوات عملية لبدء التقسيم الزماني 
والمكاني في المس����جد األقصى, واس����تمرار الحفريات أسفل أساساته مما ينذر بانهياره في أية لحظة, وتكثيف عمليات 
االقتحام اليومية للمس����جد األقصى المبارك, هذا باإلضافة إلى تعزيز االستيطان في الضفة الغربية, ومصادرة المزيد من 
األراضي الفلس����طينية إلقامة بؤر اس����تيطانية جديدة تقس����م الضفة إلى كانتونات وتفصل شمالها عن جنوبها وتعزل 
القدس عن الضفة تماما, باإلضافة إلى إقرار قوانين عنصرية تؤس����س لعمليات طرد جماعية للفلس����طينيين من القدس 

المحتلة, واألراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م , وتحد من النمو الديمغرافي للفلسطينيين في األراضي المحتلة.  
قرار الحكومة الصهيونية بتعطيل الش����روع في عملية هدم الخان االحمر ال يجب ان يخدعنا, فاالحتال قد يس����تغل أية 
غفلة لانقضاض على الخان االحمر وطرد سكانه منه والشروع في هدمه, ومن السابق ألوانه االحتفال بتعطيل قرار الهدم 
للخان االحمر, أو فض االعتصام والرباط داخله, ألن االحتال لن يتخلى بسهولة عن تنفيذ قرار المحكمة الصهيونية الجائر 
بإخاء الخان االحمر وهدمه, لذلك يجب اإلبقاء على حالة االس����تنفار القصوى داخل الخان االحمر, واس����تغال هذا الوقت 
والشروع بخطوات لفضح جرائم االحتال وماحقته في المحاكم الدولية, وكشف ممارساته أمام العالم, نتنياهو يفصح عن 
نواياه تجاه الخان االحمر ويتحدث بهذه البجاحة مع وزير المالية األمريكي, خوفا من ان يتم اتهامه بالتراجع أمام المواقف 
الفلسطينية الصلبة لمواجهة سياساته, فهو تراجع عن شن عملية عسكرية في غزة تحت التهديد من فصائل المقاومة 
التي حذرته من اإلقدام على هذه الخطوة ألنها س����تكبده خسائر فادحة, وتراجع عن هدم الخان االحمر خوفا من انتفاضة 
الضفة في وجه االحتال, وهذا تراجع تكتيكي وليس تراجعا جوهريا عن هذه الخطوات, وهو يفصح عن ذلك بوضوح حتى 
ال يخسر ثقة الشارع الصهيوني, وال يريد ان تهتز صورة »إسرائيل« أمام العالم, وسيعمل على تطبيق القرار في أي لحظة. 
سكان الخان االحمر ليس وحدهم من يجب ان يدافعوا عن تجمعهم السكاني, إنما األمر يتطلب تحشيد اكبر قدر ممكن 
من الناس, ودعوة المتضامنين األجانب, وتحريك الضفة الغربية, وتثوير الشارع الفلسطيني لمواجهة سياسة االحتال, 
ولن يتأتى ذلك إال إذا أدركت السلطة الفلسطينية دورها لحماية الخان االحمر, فهي من تملك قرار الدفاع عن الخان االحمر 
ألنها تستطيع ان تحرك الشارع الفلسطيني في الضفة, وتستطيع ان تعزز من صمود أهلنا في الخان األحمر, وتستطيع 
إش����راك متضامنين أجانب في فعاليات التصدي لهذا القرار, كما أنها تس����تطيع تنظيم حملة عالمية لفضح ممارس����ات 
االحتال ونواياه تجاه الخان االحمر, وماحقة قادة االحتال في المحافل الدولية والمحاكم الجنائية, لو أرادت السلطة فإنها 
تستطيع ان تفعل الكثير, والقرار دائما يبقى بيدها, وهى المسؤولة عن إحباط مخطط االحتال بهدم الخان االحمر, خاصة 
ان مخطط الهدم لن يتوقف عند الخان االحمر إنما سيطال تجمعات سكانية فلسطينية أخرى, فهل هي تريد أو ال تريد؟!.   

تعطيل قرار الهدم 

الدكتور فتحي الشقاقي مشـــروع تحرري وثورة ال تنتهي
  ممتاز مرتجى 

رأي

العق���دة في الرواية هي المأزق في السياس���ة، 
وكم���ا تحتاج العقدة إلى حل فإن المأزق يحتاج 
إلى مخرج، وال ش���ك أن المأزق الفلس���طيني قد 
استحكمت حلقاته، واشتدت أزماته، وتفاقمت 
مآس���يه، ويحت���اج إلى مخ���رج ال محال���ة. وعلى 
منوال الحبكة المركبة فالحدث األخير للمأس���اة 
الفلسطينية هي العقوبات المفروضة على غزة، 
ومن قبلها الحصار، ومعهما استمرار االنقسام، 
ويرافق كل ذلك استمرار االحتال واالستيطان 
والتهويد، وانس���جامًا مع الخط الدرامي للحبكة 
المركب���ة نع���ود إلى ال���وراء لنص���ل إلى أصل 

الحكاية. 
لن نس���تطيع العودة كثيرًا لل���وراء، فلنتخطى 
ضي���اع فلس���طين ف���ي النكبتي���ن – 1948 – 
1967، ولنتج���اوز آثار ح���رب أكتوبر 1973 على 
الفكر السياس���ي العربي والفلس���طيني باتجاه 
القبول بالتعايش مع دولة االحتال )إسرائيل(، 
لنصل إلى بدايات التغير في الفكر السياس���ي 
الوطني الفلسطيني ابتداء من البرنامج المرحلي 
المع���روف بالنق���اط العش���ر في ال���دورة )12( 
بالقاهرة، وصواًل  الفلسطيني  الوطني  للمجلس 
إلى اندالع االنتفاضة األولى )انتفاضة الحجارة( 
في ديس���مبر 1987م التي كانت إيذانًا بانتقال 
الص���راع م���ع الكي���ان الصهيوني إل���ى داخل 
فلس���طين، لتترافق ديمومة االنتفاضة الثورة 
مع طغي���ان االنتهازية الثورية المس���ماه زورًا 
بالواقعية الثورية، لتح���ط رحالها في اتفاقية 
أوس���لو 1993م، وإنشاء الس���لطة الفلسطينية 
ع���ام 1994م لنجد أنفس���نا وجه���ًا لوجه أمام 
س���لطة تختلف جوهريًا إلى حد التناقض بين 
الس���لطة الموصوفة في البرنامج المرحلي لعام 
1974م، ابت���داء م���ن إقامتها عل���ى أرض غير 
ُمحررة تحت االحت���ال، وانتهاء من كونها غير 
مستقلة وغير ُمقاتلة، مرورًا بتحولها إلى سلطة 
الُنخبة المستفيدة المرتبطة مصلحيًا باالحتال 

وليست سلطة الشعب الوطنية. 
لم يكن إقامة س���لطة تحت االحتال، أو »تعمل 
لدى االحتال وتحت بساطير االحتال« كما جاء 
على لس���ان رئيس���ها هو المأزق الوحيد، بل إن 
انقسام السلطة عام 2007م هو المأزق الُمركب، 
لتص���ل المأس���اة الفلس���طينية إل���ى حبكتها 
المركبة، عندما دخلت حركة حماس االنتخابات 
التش���ريعية ع���ام 2006م، فدخلت س���لطة ال 
تعترف بمرجعيتها القانونية )أوسلو(، وليست 
جزءًا م���ن مرجعيته���ا السياس���ية )المنظمة(، 
وتتبن���ى برنامج���ًا سياس���يًا مناقض���ًا لبرنامج 
المنظمة السياس���ي ال���ذي أقيمت بن���اء عليه 
الس���لطة، وزاد الطين بلة بحدوث االنقسام عام 
2007م وتف���رد حركة حماس بحكم غزة، وحركة 
فتح بحكم الضفة، فتحّول االنقسام السياسي 
إلى جغرافي وس���لطوي ل���ه أبع���اد اجتماعية 
ونفس���ية وثقافية... وفرض الحصار إسرائيليًا 
على قطاع غزة، وأصب���ح معبر رفح مغلقًا معظم 
أي���ام الس���نة، لتتط���ور األمور بعد فش���ل كل 
مفاوض���ات المصالحة إلى ف���رض عقوبات على 
قطاع غزة من قبل السلطة في مارس عام 2017، 
إلجبار حماس على القبول بش���روط السلطة في 

المصالحة كما صرح بذلك مسؤولو السلطة.
الحص���ار المف���روض إس���رائيليًا، والعقوب���ات 
المفروضة س���لطويًا هم���ا نوع م���ن العقوبات 
الجماعي���ة المخالف���ة لمبادئ القان���ون الدولي 
اإلنس���اني، ال س���يما المادة )33( م���ن اتفاقية 
جنيف الرابعة لع���ام 1949م، ونصها »ال يجوز 
معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها 
ه���و ش���خصيًا، ُتحظ���ر العقوب���ات الجماعية، 
وبالمثل جميع تدبي���ر التهديد واإلرهاب«، كما 
أن تخّلي السلطة عن مسؤولياتها المدنية تجاه 
سكان قطاع غزة. ألس���باب غير مسؤولين عنها 
وبدون ذنب ارتكبوه ُيحالف البند الس���ادس من 
اتفاقية أوس���لو الذي نص على »نقل الس���لطة 

م���ن الحكومة اإلس���رائيلية وإدارته���ا المدنية 
إلى الفلس���طينيين المخّولين به���ذه المهمة 
»أي الس���لطة الفلس���طينية. وهما وس���يلتان 
غير إنس���انيتين وغي���ر أخاقيتي���ن لتحقيق 
أه���داف سياس���ية، إضافة إلى أنهم���ا مبنيان 
عل���ى فرضية خاطئة تفت���رض أن الضغط على 
السكان المدنيين، سيجبرهم على الضغط على 
حركة حماس لإلذعان لشروط السلطة لتحقيق 
للرضوخ  المقاوم���ة  والضغط على  المصالح���ة، 
لمطال���ب العدو بإيق���اف أو تجمي���د المقاومة. 
فالش���عب الفلس���طيني ف���ي قطاع غ���زة وكل 
أماكن تواجده ال يمكن أن يقع في هذا الكمين 
ويقع في ش���رك الفتنة الداخلية أو ينقلب على 
مقاومت���ه، ف���إذا كان هناك انق���اب أو انفجار 
فلن يكون إال باتج���اه العدو الُمحتل أصل الباء 

وأساس المأزق. 
الحص���ار والعقوب���ات وجهان لجريم���ة واحدة، 
والجريمة ليس���ت اقتصادية فق���ط ناجمة عن 
تحويل معظم الش���عب الفلس���طيني في غزة 
إلى جيش م���ن العاطلين عن العم���ل والفقراء 
المؤسس���ات االقتصادية،  والمعوزين، وتدمير 
الجريمة  ب���ل  العجل���ة االقتصادية...  وتحطيم 
أعمق من ذلك، فقد مّس���ت بالكرامة اإلنسانية 
الناتج���ة عن الب���ؤس والعوز والفاقة، ومّس���ت 
بالقيم األخاقية الناجمة عن الحاجة الش���ديدة 
واالضطرار للتس���ّول المباش���ر أو غير المباش���ر، 
وتس���ببت في كم هائل من المعاناة النفس���ية 
المترافق���ة مع ضي���اع األحام وانهي���ار اآلمال 
وتحّطم طموحات الشباب والشابات على صخور 
االحت���ال والحصار واالنقس���ام والعقوبات، وال 
خيار أمامنا- نحن الفلسطينيين- سوى تحطيم 
كل هذه الصخور بإنهاء العقوبات واالنقس���ام، 
ومن ثم إجبار العدو على كسر الحصار، والعودة 
إلى مش���روعنا الوطن���ي بالتحرر م���ن االحتال 
والعودة إلى بادنا وتحقيق االستقال الوطني.

الحصار والعقوبات 
وجهان لجريمة واحدة

د. وليد القططي
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رام الله/ االستقالل
قال���ت وزارة االقتص���اد الوطني، اليوم 
األحد، إنها سجلت خالل الشهر الماضي 
164 ش���ركة جديدة ف���ي المحافظات 
الشمالية برأس���مال إجمالي وصل إلى 

22 مليون دوالر أميركي تقريبًا.
التقرير االحصائ���ي الصادر عن  ووفق 
دائرة السياسات واإلحصاء في الوزارة، 
الي���وم األحد، س���جل عدد الش���ركات 
الجديدة المسجلة لشهر أيلول ارتفاعا 
بنسبة %10.1 مقارنة بالشهر السابق، 
وارتفاعا بنس���بة %51.9 بالمقارنة مع 
الش���هر المناظر من الع���ام 2017، في 
حي���ن أن قيمة رأس���مال الش���ركات ) 
المصرح به عند التس���جيل( انخفضت 
بنسبة %49.1 مقارنة بالشهر السابق، 
بالمقارنة مع  وارتفعت بنسبة 15.2% 

نفس الفترة من العام 2017.

ال�سجل التجاري
ش���هد عدد التجار الجدد المس���جلين 
في الس���جل التجاري خالل شهر أيلول 

بالشهر  بنسبة%1.658مقارنة  ارتفاعًا 
الس���ابق، وارتفاع���ًا بنس���بة.4.866% 
بالمقارنة مع ش���هر أيلول 2017، وتم 

تسجيل 1,266 تاجرًا جديدًا.

ترخي�ص امل�سانع
أف���ادت نتائ���ج التقري���ر، ب���أن ع���دد 
المرخصة لش���هر  الجديدة  المصان���ع 
أيلول ش���هد ارتفاعا بنس���بة 28.6% 
مقارن���ة مع الش���هر الس���ابق وارتفاعًا 
بنس���ب.%0.200 بالمقارنة مع الشهر 
المناظر من العام 2017، كما ش���هدت 
قيمة رأس مال هذه المصانع انخفاضًا 
بنسبة %26.7 مقارنة بالشهر السابق 
بالمقارنة  بنس���بة.0.3200%  وارتفاعا 
مع نفس الش���هر من العام 2017، وتم 
ترخيص 9 مصانع جديدة بقيمة رأس 

مال بلغت 3.3 مليون دوالر.
شهادات المنشأ

ارتفعت قيمة ش���هادات المنشأ خالل 
أيلول بنس���بة %44.4 مقارنة  ش���هر 
بالش���هر الس���ابق، وبنس���بة 42.2% 

مقارن���ة مع الش���هر المناظ���ر 2017، 
وسجل عدد ش���هادات المنشأ ارتفاعًا 
بنسبة %11.7 مقارنة بالشهر السابق، 
وبنس���بة %17.1 بالمقارنة مع الشهر 
المناظر من العام 2017، حيث صادقت 
وزارة االقتص���اد الوطن���ي عل���ى 439 

شهادة منشأ بقيمة 9.1 مليون دوالر.

رخ�ص اال�سترياد
سجل عدد رخص االستيراد لشهر أيلول 
2018 ارتفاع����ًا بنس����بة %16.6 مقارنة 
بالشهر الس����ابق، مقابل ارتفاع بنسبة 
%49.4 مقارنة مع الش����هر المناظر من 
العام 2017، كما س����جلت قيمة رخص 
 26.3% بنس����بة  ارتفاع����ا  االس����تيراد 
مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 7.5% 
بالمقارنة مع الشهر المناظر 2017، وتم 
إص����دار 2.435 رخصة اس����تيراد بقيمة 

إجمالية بلغت 108.5 مليون دوالر.

حماية امل�ستهلك
نفذت طواقم حماية المس���تهلك في 

ال���وزارة 403 جوالت تفتيش���ية خالل 
ش���هر أيلول، زارت خاللها 2.157 محاًل 
تجاريًا، وتبي���ن من ه���ذه الزيارات أن 
هن���اك 190 محاًل من ه���ذه المحالت 
مخالف���ة للتعليمات والقوانين، كما تم 
إتالف 323.0 طنا م���ن المواد المحلية 
واألجنبية واإلسرائيلية، وتم إحالة 44 

تاجرًا  للقضاء لمخالفتهم القوانين.

مراقبة ودمغ املعادن الثمينة
ش���هدت كمي���ة الذهب ال���واردة إلى 
الثمينة  المعادن  مديرية مراقبة ودمغ 
لش���هر أيلول ارتفاعا بنس���بة 12.7% 
مقارنة مع الش���هر الس���ابق، وارتفاعا 
أيلول  م���ع  بالمقارنة  بنس���بة 77.0% 
2017، كم���ا ش���هدت كمي���ة الذهب 
 11.5% بنس���بة  ارتفاع���ا  المدم���وغ 
بالمقارنة مع الش���هر السابق، وارتفاعا 
%74.9 مقارن���ة مع نفس الش���هر من 
عام 2017، كما شهدت قيمة اإليرادات 
المحصل���ة م���ن الدمغ ارتفاعا بنس���بة 
%4.0 بالمقارنة مع الش���هر الس���ابق، 

و%51.3 بالمقارنة مع الش���هر المناظر 
2017، وبلغت كمي���ة الذهب المدموغ 

حوالي 1,181.235 كغم.

حقوق امللكية الفكرية
أش���ارت نتائ���ج التقري���ر إل���ى أنه تم 
إيداع 235 عالمة تجاري���ة لدى الوزارة 
من أجل تس���جيلها، وتم تسجيل 191 
عالمة جدي���دة بالفعل، كما تم تجديد 
86 عالم���ة تجارية، وعل���ى صعيد آخر 
تم إيداع 7  وتس���جيل 3 من الرس���م 
براءة  وإي���داع  الصناع���ي،  والنم���وذج 
اخت���راع واحدة، ولم يتم تس���جيل أي 

براءة اختراع خالل شهر أيلول 2018.
م���ن ناحي���ة أخ���رى، ش���هدت قيمة 
إي���رادات خدم���ات الملكي���ة الفكرية 
ارتفاعًا بنس���بة %11.9 خالل ش���هر 
أيلول 2018 مقارنة مع الشهر السابق، 
وارتفاعًا بنس���بة %10.6 بالمقارنة مع 
الش���هر المناظر من العام 2017، وبلغ 
مجموع اإليرادات ما يقارب 218.9 ألف 

شيكل إسرائيلي.

غزة/ االستقالل
أك���د النائب جمال الخضري رئيس 
الحصار  لمواجهة  الشعبية  اللجنة 
اإلنس���انية  األوض���اع  إنق���اذ  أن 
غزة مس���ؤولية  ف���ي  المتده���ورة 
وقانوني���ة،  وإنس���انية  أخالقي���ة 
يتحمل هذه  الدول���ي  والمجتم���ع 
المس���ؤولية، ما يس���تدعي سرعة 
التدخ���ل إلنقاذ غزة م���ن االنهيار 
االنساني واالقتصادي والخدماتي.

وقال الخضري في تصريح صحفي 
تلق���ت "االس���تقالل" نس���خة عنه 
أمس، إن التقاري���ر توصف الحالة 

وكاف���ة  واالقتصادي���ة  اإلنس���انية 
مناح���ي الحي���اة في غ���زة، لك���ن وحدها ال 
تكفي، ومطلوب متابعتها بالعمل الفعلي 

والسريع ورصد موازنات طوارئ لإلنقاذ.
وأش���ار إلى أن أكث���ر من مليون���ي مواطن 
يعيش���ون في غزة يتأثرون بش���كل مباشر 

من تلك الحالة التي طالت الجوانب الصحية 
واالقتصادية والتعليمية واألساسية.

وبّي���ن أن معدل دخل الفرد في غزة دوالران 
فقط، وه���و معدل يعد األدنى حول العالم، 
في حي���ن أن آالف العائ���الت ال تجد قوت 
يومه���ا، حيث تص���ل نس���بة الفقر ٨٥٪، 

األدوي���ة  م���ن   50% أن  موضح���ًا 
والمستهلكات الطبية غير متوفرة.

وأوضح أن أكثر من %90 من مصانع 
غزة توقفت بس���بب الحص���ار، ومنع 
االحتالل اإلسرائيلي إدخال أكثر من 
200 صنف من المواد الخام الالزمة 
للصناع���ات، م���ا أدى إلى تس���ريح 
350 أل���ف عامل وأصبحوا في طابور 

العاطلين عن العمل.
وبّين أن خسائر القطاع االقتصادي 
ف���ي غ���زة ج���راء الحص���ار ونقص 
الس���يولة النقدي���ة ف���ي البن���وك 
واألس���واق وصلت إلى أكثر من 50 

مليون دوالر شهريًا.
وجدد الخضري مناش���دته لل���دول المانحة 
إلى س���رعة تقديم مش���اريع إغاثية تكون 
على شكل برامج تشغيل مؤقت للخريجين 
والعاطلين على العمل األمر الذي س���يؤدي 

إلى حالة إنعاش أولية ألوضاع غزة.

 طولكرم/ االستقالل
باشرت وزارة األشغال العامة واإلس���كان، العمل بإعادة إنشاء 
طريق الس���كة- اكتابا بمحافظة طولكرم بتكلفة اجمالية 6.5 

مليون شيقل عبر تمويل ذاتي من الخزينة العامة.
وقال وزير األشغال العامة واالسكان مفيد الحساينة في بيان 
صحاف���ي أمس: »إن ه���ذا الطريق كان ضم���ن أولويات الوزارة 
لتطوير قطاع الطرق في فلس���طين نظ���رًا ألهميته الحيوية، 
كونه يخدم ع���ددا من التجمعات الس���كانية، وطالب جامعة 
خض���وري، واهلنا بأراضي العام 48 باإلضافة خدمته الوافدين 

الى شمال طولكرم«.
وأوضح مدير عام اإلشراف سهيل نفيعات، أن إعادة إنشاء هذا 
الطريق سيس���اهم في تنشيط الحركة االقتصادية للمنطقة، 
مؤك���دًا أن الوزارة قام���ت بإعداد التصامي���م والوثائق الالزمة 

للمشروع للمباشرة بالعمل تحت إشراف مهندسي الوزارة.
وأوضح البيان، أن هذا الطريق الذي يبلغ طوله 4.8 كم، يبدأ من 
مفرق نابلس الس���كة )المحجر( وحتى حاجز الطيبة، ويتضمن 
العمل في المش���روع إعادة إنش���اء الش���ارع وعم���ل حفريات 
واس���تبداال للتربة وطبقات التأس���يس، باإلضافة إلى خطوط 

عّبارات لتصريف مياه األمطار.

»األشغال« تباشر العمل 
بإعادة إنشاء طريق »السكة - 

اكتابا« بمحافظة طولكرم

نسبة الفقر فيها تصل 85 %

الخضري: إنقاذ غزة مسؤولية أخالقية
 وقانونيــة علــى المجتمــع الدولــي

»االقتصاد« تسجل 164 شركة وأكثر من ألف تاجر وترخص 9 مصانع الشهر الماضي

االستقالل/ وكاالت:
صعدت نسبة التضخم السنوي في 
الكويت، بنس����بة 0.27 بالمائة خالل 
س����بتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة مع 

الفترة المقابلة من 2017.
وجاء ف����ي بيان ص����ادر ع����ن اإلدارة 
المركزية لإلحص����اء الكويتية، األحد، 
أن التضخ����م على أس����اس ش����هري 
بالمائ����ة(،   -0.9( بنس����بة  انكم����ش 

مقارنة مع أغسطس/ آب السابق له.
يأتي صعود التضخ����م في الكويت 
على أس����اس س����نوي، نتيجة ارتفاع 
أسعار مجموعة األغذية والمشروبات 

بنسبة 0.37 بالمائة.
كذل����ك، صعدت مجموعة الس����جائر 
ومجموعة  بالمائ����ة،   13.50 والتب����غ 
المفروش����ات المنزلية بنس����بة 2.17 
بالمائ����ة، عل����ى الرغم م����ن انخفاض 

القدم  وملبوسات  الكس����اء  مجموعة 
بنس����بة 1.40 بالمائ����ة، ومجموع����ة 
 1.53 بنس����بة  المس����كن  خدم����ات 

بالمائة.
ويعكس معدل التضخم )الرقم الذي 
يقيس تكلفة الحصول على الخدمات 
والس����لع الرئيس����ية للمستهلكين( 
تح����ركات األس����عار ويرصد معدالت 

الغالء في األسواق المختلفة.

رام الله/ االستقالل
دعت وزارة النقل والمواصالت، أصحاب المركبات المختومة بختم صالحية الس���ير ويوجد في 
رخصتها سريان لمدة تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ 2018/11/1 ولغاية تاريخ 2019/3/31 
إلى اإلس���راع بإجراء الفحص الشتوي لمركباتهم المرخصة مجانًا في مراكز الفحص )الدينمو 

ميتر(.
وأوضح مدير عام سلطة الترخيص يحيى عكوبة في تصريح، أمس األحد، أن هذه الخطوة 

تأتي بعد اجتماع جرى مسبقًا مع أصحاب هذه المراكز ورئيس اتحاد مراكز الفحص.
وأهاب بالس���ائقين كافة ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة السيما مع اقتراب موعد 

سقوط األمطار بمشيئة الله تعالى .

النقل والمواصالت توفر الفحص 
الشتوي المجاني للمركبات

الكويت: التضخم السنوي يصعد
 0.27 بالمائة في سبتمبر 2018

االثنين 13 صفر 1440 هــ 22 أكتوبر 2018 م

االستقالل/ وكاالت:
أعلن المل���ك األردن���ي عبد الله 
الثان���ي، أم���س األح���د، إنه���اء 
ملحق���ي "الباق���ورة والغمر" من 
مع  الموقعة  الس���الم  اتفاقي���ة 

"إسرائيل" عام 1994.
وقال الملك: إنه "تم اليوم إعالم 
بإنهاء  األردني  بالقرار  إسرائيل 
العمل بالملحقين"، مش���يرًا إلى 
أّن "الباقورة والغمر أراض أردنية 
وس���تبقى أردنية ونحن نمارس 
سيادتنا بالكامل على أراضينا".

ومنذ أيام تتصاعد أزمة سياسية 
ضاغطة عل���ى الحكومة األردنية 

عنوانه���ا عدم تجدي���د اتفاقية 
تأجير أراض���ي الباقورة والغمر إلس���رائيل 
للخمسة والعشرين س���نة القادمة، بحسب 
بنود اتفاقية الس���الم األردنية اإلسرائيلية 

"وادي عربة".
وتن���ص مالحق في اتفاقية وادي عربة على 
بقاء "إسرائيل" فيهما واستغالل أراضيهما 

لمدة 25 عاما، تنتهي األسبوع القادم.
وأض���اف المل���ك األردن���ي خ���الل لقائ���ه 
شخصيات سياس���ية في قصر الحسينية 

أمس، وفق ما ذكرت صفحة الديوان الملكي 
على تويتر، أّن موضوع الباقورة والغمر على 

رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة.
وأك���د أّن "أولوياتنا في مث���ل هذه الظروف 
الصعبة هي حماي���ة مصالحنا  اإلقليمي���ة 
وعمل كل ما يلزم من أجل األردن واألردنيين".

إلى ذلك كتب العاهل األردني تغريدة على 
صفحته الش���خصية ب�"تويت���ر" جاء فيها: 
"لطالم���ا كان���ت الباقورة والغم���ر على رأس 
أولوياتن���ا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة 

السالم  اتفاقية  من  والغمر 
انطالق���ًا من حرصن���ا على 
اتخاذ كل م���ا يلزم من أجل 

األردن واألردنيين".
وبع���د أي���ام قليل���ة يحين 
موعد تجديد تأجير أراضي 
األردنيتين  والباقورة  الغمر 
 " ئيل ا س���ر إ " لمصلحة
"وادي  اتفاقي���ة  بموج���ب 
عرب���ة" الُموقعة بين األردن 
الع���ام  ف���ي  و"إس���رائيل" 
1994، والتي تنص على أن 
ُيجدد  األراضي  هذه  تأجير 
تلقائًيا لمدة 25 عاًما أخرى، 
إبالغ  ويمكن ألح���د طرفيها 
نظي���ره بعدم رغبته بتجدي���د العمل بها أو 

إلغائها.
يأت���ي هذا ف���ي وق���ت تج���ددت مطالب 
األردنيين لس���لطات بالدهم بعدم تجديد 
االتفاقية واتخاذ قرار حاس���م باس���تعادة 
الغمر والباقورة قب���ل حلول يوم 26 أكتوبر 
الج���اري، ال���ذي يص���ادف ذك���رى توقيع 
المعاهدة وانتهاء فترة تأجير »إس���رائيل« 

هذه األراضي.

ملك األردن يعلن إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السالم

االستقالل/ وكاالت:
قال نائب وزير الخارجية الروس����ي سيرغي ريابكوف، أمس األحد، إن 
بالده تدين محاوالت الواليات المتحدة األمريكية المس����تمرة البتزاز 

بالده لتقديم تنازالت.
جاء ذلك رًدا على إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترمب الس����بت، عزم 
بالده االنس����حاب من معاهدة األس����لحة النووية الموقعة مع روسيا 

بسبب "انتهاك" األخيرة لها، دون ذكر توقيت لالنسحاب.
وأض����اف ريابك����وف لوكالة "تاس" الروس����ية لألنب����اء، أن مثل هذه 
القرارات ال ينبغي اتخاذها اس����تنادًا إلى حاالت "االنفجار العاطفي"، 

وفق تعبيره.
وأش����ار إلى أن بعض القوى في واشنطن تضغط من أجل دفع إدارة 
البالد إلى تبني قرار رسمي لالنسحاب من معاهدة األسلحة النووية، 

وقال: "ستكون هذه خطوة خطيرة للغاية".
ونوه ريابكوف إلى أنه يأمل س����ماع معلومات محددة من مستش����ار 
األمن القومي األمريكي جون بولتون، الذي من المقرر أن يجري زيارة 

رسمية إلى موسكو اليوم.
ووقع����ت المعاهدة في 1987، وتس����اعد على حماي����ة أمن الواليات 
المتحدة وحلفائها في أوروبا، والش����رق األقصى، حسب أسوشييتد 

برس.
كما تمنع المعاهدة الواليات المتحدة وروس����يا من امتالك أو تصنيع 

أو تجريب صواريخ كروز من مدى 300 إلى 3400 ميل.

موسكو: ندين محاوالت 
واشنطن المستمرة البتزازنا

رويترز/ االستقالل:
أوردت وكال���ة "رويترز" أم���س رواية س���عودية جديدة في 
قضية خطف وقتل الصحفي الس���عودي جمال خاش���قجي، 
الذي دخل قنصلية بالده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري 

ولم يخرج منها.
ونقل���ت الوكالة عن مصدر س���عودي -فضل عدم الكش���ف 
عن هويته- قوله: إن نائب رئيس االس���تخبارات السعودية 
أحمد عس���يري شّكل فريقا من 15 ش���خصا للقاء خاشقجي 
في إسطنبول، وطلب من المستشار بالديوان الملكي سعود 
القحطان���ي أن يتضمن الفريق ش���خصا يعرف���ه الصحفي 

الراحل.
وبحس���ب المصدر، فإن الخطة هدفت في البداية إلى خطف 
خاش���قجي وإقناعه خالل مرحلة الخط���ف داخل "منزل آمن" 
في إس���طنبول بالعودة للس���عودية، حي���ث تحدث المقرب 
من بن س���لمان وعضو الفريق ماهر المطرب مع خاش���قجي 

بالقنصلي���ة وطلب منه العودة إلى بالده، ثم س���رعان ما بدأ 
يه���دده بالتخدي���ر والخطف في محاول���ة إلخافته، ووصف 
المصدر الس���عودي لرويت���رز ما قام به المط���رب ب�"التجاوز" 

ألهداف المهمة.
غير أن األوضاع س���رعان ما بدأت تتطور، حيث بدأ خاشقجي 
بالصراخ، يضيف المصدر السعودي، وحينها ارتبك الفريق 

وبادر إلى محاولة إسكاته بإغالق فمه فتوفي.
ووفق المصدر نفس���ه، حينها لّفت الجث���ة ووضعت داخل 
سيارة، وتم تسليمها إلى متعاون محلي مقيم في إسطنبول 
من أجل التخلص منها، لكن دون أن يحدد المصدر جنس���ية 

هذا المتعاون.
بعده���ا ارتدى مصطفى مدني -الموظ���ف في القطاع العام 
في السعودية وأحد أعضاء الفريق- ثياب خاشقجي ونظارته 
وساعته، وخرج من الباب الخلفي للقنصلية من أجل التمويه.

أما طبيب التشريح صالح الطبيقي فقد كانت مهمته العمل 

على إخفاء آثار مقتل خاشقجي.
وإثر االنتهاء م���ن العملية -يوضح المص���در- كتب الفريق 
"تقري���را مضلال" عما جرى قال فيه إنه: س���مح لخاش���قجي 
بالخروج، وإنه اضطر لمغادرة تركيا بس���رعة حتى ال ينكشف 

أمره.
وأض���اف المصدر الس���عودي لرويت���رز أنه بعد اكتش���اف 
الس���لطات ذلك التضليل ب���ادرت إلى فت���ح تحقيق عاجل 
لكش���ف التفاصيل كلها، حيث يوجد أعض���اء الفريق ال�15 

وثالثة آخرون رهن التحقيق.
وفي وقت س���ابق قالت السلطات الس���عودية: إن خاشقجي 

توفي في القنصلية بعد شجار مع أشخاص في القنصلية.
وجاءت الروايات السعودية مناقضة لرواية األجهزة األمنية 
التركية التي دخل محققوها مقر القنصلية ومنزل القنصل، 
وبدؤوا حملة بحث حثيثة عن جثة خاشقجي أو ما تبقى منها 
في مناطق عدة بإس���طنبول وضواحيها، وتحديدًا في غابات 

بلغراد ومنطقة بندك القريبة منها ومدينة يلوا المطلة على 
بحر مرمرة.

وسبق أن ذكرت مصادر أمنية تركية أنها تمكنت من معرفة 
المكان الذي قتل فيه خاش���قجي داخل القنصلية بدقة، وأن 
المحققين اس���تمعوا للتس���جيالت قبل معاينة القنصلية 

السعودية وعمل محاكاة لها داخلها.
كما توص���ل البحث الجنائ���ي -وفقا للمص���ادر األمنية- إلى 
أن الغرفة التي قتل فيها خاش���قجي كانت مجهزة مس���بقا 
بالمعدات للتعامل معه، وأن خاش���قجي تعرض للهجوم من 
أش���خاص عدة عقب دخوله غرف���ة القنصل، ثم تولى طبيب 
التش���ريح الس���عودي صالح الطبيقي تقطي���ع جثته عقب 

تصفيته مباشرة.
وأضاف المصدر أن الطبيقي استغرق 15 دقيقة في عملية 
تقطيع جثة خاشقجي، وأن مس���اعديه كانوا يغلفون أجزاء 

الجثة بعد تقطيعها مباشرة.

االستقالل/ وكاالت:
ال���روس  الجواس���يس  تضاع���ف ع���دد 
النشطين في بريطانيا نحو خمس مرات 
عل���ى ما كان علي���ه األمر خالل س���نوات 
الباردة، بحس���ب دراسة ستصدر  الحرب 

قريبًا قام بها مركز دراسات بريطاني.
ونقل���ت صان���داي تايم���ز ع���ن المعهد 
البريطان���ي أمس، أن نح���و مئتي ضابط 
استخبارات روسي ينشطون داخل البالد، 
وإل���ى جانبهم خمس���مئة عميل ينقلون 

معلومات.
ويأت���ي هذا ليزيد قلق���ًا بريطانيًا داخليًا 
بشأن النش���اط االس���تخباراتي الروسي، 
عق���ب محاولة قتل الجاس���وس المزدوج 
سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز سام 

في مارس/آذار الماضي. 

ونصحت الدراسة الس���لطات البريطانية 
الت���ي قامت  اإلج���راءات  باتخ���اذ نفس 
بها إس���تونيا في مقاومتها للتجس���س 
الروس���ي، وذلك م���ن خالل نش���ر تقرير 
األف���راد  باألس���ماء  يكش���ف  س���نوي 
والش���ركات المش���تبه في وجود عالقات 

لهم مع روسيا. 
وذكرت الصحيفة أن مصادر أمنية أخبرت 
مركز الدراس���ات أن مراقبة الجواس���يس 
ال تقتص���ر عل���ى ال���روس المعارضي���ن 
والمس���تقرين  بوتين  فالديمي���ر  لنظام 
في بريطانيا، بل تش���مل أيضا مواطنين 
بريطانيين، وبينهم بيل براودر الذي قاد 

حملة ضد الكرملين في وقت سابق.
وتع���د محاولة اغتيال العميل الروس���ي 
س���الزبيري  بمدين���ة  وابنت���ه  الس���ابق 

البريطاني���ة في م���ارس/آذار الماضي من 
أبرز الوقائع التي فجرت ملف الجاسوسية 
بين موس���كو وبريطاني���ا، حيث اتهمت 
لندن االس���تخبارات العسكرية الروسية 

بتدبير محاولة اغتيال.
وقالت رئيس���ة ال���وزراء تيري���زا ماي في 
روس���الن  م���ن  كال  إن  س���بتمبر/أيلول: 
متورطان  بتروف  وألكس���ندر  بوشيروف 
في محاول���ة اغتيال س���كريبال، وأعلنت 
أنهم���ا ضابطا مخابرات روس���يان وأنهما 
كانا على اتصال بالقيادة العليا الروسية.

وأضافت أن���ه تم العثور عل���ى آثار لغاز 
األعصاب "نوفيتشوك" في غرفة الفندق 
الت���ي نزل بها المش���تبه بهما. واتهمت 
ماي موسكو بالسعي لتقويض األمن في 

بالدها.

االستقالل/ وكاالت:
فّند المتحدث باس���م الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي، مزاعم نية بالده التدخل باالنتخابات 

النصفية التي ستجري في الكونغرس األمريكي المقررة الشهر المقبل.
وأوضح قاس���مي في بيان على موقع الخارجية اإليرانية أمس، أن هذه االدعاءات ال أساس لها 

من الصحة، وأن طهران ال تتدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى.
وعّلق قاس���مي على تصريح الرئي���س األمريكي دونالد ترامب الذي قال س���ابقًا إن "إيران 
مشغولة بمش���اكلها الداخلية وهي ضعيفة إلى درجة أنها ال تستطيع التفكير بمسائل 

المنطقة".
وفي هذا السياق قال متحدث الخارجية األمريكية: "كيف يصفوننا بالضعف، وهم أنفسهم 

يّدعون بأن إيران ستتدخل في االنتخابات النصفية التي ستجري الشهر المقبل".
وكان تقري���ر أمريك���ي صادر عن وزارتي األم���ن الداخلي والعدل األمريكيتي���ن، اتهم إيران 
وروسيا والصين بمحاولة التأثير على االنتخابات النصفية التي ستجري في 6 نوفمبر المقبل 

بالكونغرس األمريكي.

عــدد الجواسيــس الــروس فــي 
بريطانيــا تضاعــف خمــس مــرات

إيران تفند مزاعم نيتها 
التدخل باالنتخابات 
النصفية األمريكية

رواية سعودية جديدة تعترف بقتل خاشقجي »خنقًا« بالقنصلية
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االستقالل/ وكاالت:
أعلن المل���ك األردن���ي عبد الله 
الثان���ي، أم���س األح���د، إنه���اء 
ملحق���ي "الباق���ورة والغمر" من 
مع  الموقعة  الس���الم  اتفاقي���ة 

"إسرائيل" عام 1994.
وقال الملك: إنه "تم اليوم إعالم 
بإنهاء  األردني  بالقرار  إسرائيل 
العمل بالملحقين"، مش���يرًا إلى 
أّن "الباقورة والغمر أراض أردنية 
وس���تبقى أردنية ونحن نمارس 
سيادتنا بالكامل على أراضينا".

ومنذ أيام تتصاعد أزمة سياسية 
ضاغطة عل���ى الحكومة األردنية 

عنوانه���ا عدم تجدي���د اتفاقية 
تأجير أراض���ي الباقورة والغمر إلس���رائيل 
للخمسة والعشرين س���نة القادمة، بحسب 
بنود اتفاقية الس���الم األردنية اإلسرائيلية 

"وادي عربة".
وتن���ص مالحق في اتفاقية وادي عربة على 
بقاء "إسرائيل" فيهما واستغالل أراضيهما 

لمدة 25 عاما، تنتهي األسبوع القادم.
وأض���اف المل���ك األردن���ي خ���الل لقائ���ه 
شخصيات سياس���ية في قصر الحسينية 

أمس، وفق ما ذكرت صفحة الديوان الملكي 
على تويتر، أّن موضوع الباقورة والغمر على 

رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة.
وأك���د أّن "أولوياتنا في مث���ل هذه الظروف 
الصعبة هي حماي���ة مصالحنا  اإلقليمي���ة 
وعمل كل ما يلزم من أجل األردن واألردنيين".

إلى ذلك كتب العاهل األردني تغريدة على 
صفحته الش���خصية ب�"تويت���ر" جاء فيها: 
"لطالم���ا كان���ت الباقورة والغم���ر على رأس 
أولوياتن���ا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة 

السالم  اتفاقية  من  والغمر 
انطالق���ًا من حرصن���ا على 
اتخاذ كل م���ا يلزم من أجل 

األردن واألردنيين".
وبع���د أي���ام قليل���ة يحين 
موعد تجديد تأجير أراضي 
األردنيتين  والباقورة  الغمر 
 " ئيل ا س���ر إ " لمصلحة
"وادي  اتفاقي���ة  بموج���ب 
عرب���ة" الُموقعة بين األردن 
الع���ام  ف���ي  و"إس���رائيل" 
1994، والتي تنص على أن 
ُيجدد  األراضي  هذه  تأجير 
تلقائًيا لمدة 25 عاًما أخرى، 
إبالغ  ويمكن ألح���د طرفيها 
نظي���ره بعدم رغبته بتجدي���د العمل بها أو 

إلغائها.
يأت���ي هذا ف���ي وق���ت تج���ددت مطالب 
األردنيين لس���لطات بالدهم بعدم تجديد 
االتفاقية واتخاذ قرار حاس���م باس���تعادة 
الغمر والباقورة قب���ل حلول يوم 26 أكتوبر 
الج���اري، ال���ذي يص���ادف ذك���رى توقيع 
المعاهدة وانتهاء فترة تأجير »إس���رائيل« 

هذه األراضي.

ملك األردن يعلن إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السالم

االستقالل/ وكاالت:
قال نائب وزير الخارجية الروس����ي سيرغي ريابكوف، أمس األحد، إن 
بالده تدين محاوالت الواليات المتحدة األمريكية المس����تمرة البتزاز 

بالده لتقديم تنازالت.
جاء ذلك رًدا على إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترمب الس����بت، عزم 
بالده االنس����حاب من معاهدة األس����لحة النووية الموقعة مع روسيا 

بسبب "انتهاك" األخيرة لها، دون ذكر توقيت لالنسحاب.
وأض����اف ريابك����وف لوكالة "تاس" الروس����ية لألنب����اء، أن مثل هذه 
القرارات ال ينبغي اتخاذها اس����تنادًا إلى حاالت "االنفجار العاطفي"، 

وفق تعبيره.
وأش����ار إلى أن بعض القوى في واشنطن تضغط من أجل دفع إدارة 
البالد إلى تبني قرار رسمي لالنسحاب من معاهدة األسلحة النووية، 

وقال: "ستكون هذه خطوة خطيرة للغاية".
ونوه ريابكوف إلى أنه يأمل س����ماع معلومات محددة من مستش����ار 
األمن القومي األمريكي جون بولتون، الذي من المقرر أن يجري زيارة 

رسمية إلى موسكو اليوم.
ووقع����ت المعاهدة في 1987، وتس����اعد على حماي����ة أمن الواليات 
المتحدة وحلفائها في أوروبا، والش����رق األقصى، حسب أسوشييتد 

برس.
كما تمنع المعاهدة الواليات المتحدة وروس����يا من امتالك أو تصنيع 

أو تجريب صواريخ كروز من مدى 300 إلى 3400 ميل.

موسكو: ندين محاوالت 
واشنطن المستمرة البتزازنا

رويترز/ االستقالل:
أوردت وكال���ة "رويترز" أم���س رواية س���عودية جديدة في 
قضية خطف وقتل الصحفي الس���عودي جمال خاش���قجي، 
الذي دخل قنصلية بالده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري 

ولم يخرج منها.
ونقل���ت الوكالة عن مصدر س���عودي -فضل عدم الكش���ف 
عن هويته- قوله: إن نائب رئيس االس���تخبارات السعودية 
أحمد عس���يري شّكل فريقا من 15 ش���خصا للقاء خاشقجي 
في إسطنبول، وطلب من المستشار بالديوان الملكي سعود 
القحطان���ي أن يتضمن الفريق ش���خصا يعرف���ه الصحفي 

الراحل.
وبحس���ب المصدر، فإن الخطة هدفت في البداية إلى خطف 
خاش���قجي وإقناعه خالل مرحلة الخط���ف داخل "منزل آمن" 
في إس���طنبول بالعودة للس���عودية، حي���ث تحدث المقرب 
من بن س���لمان وعضو الفريق ماهر المطرب مع خاش���قجي 

بالقنصلي���ة وطلب منه العودة إلى بالده، ثم س���رعان ما بدأ 
يه���دده بالتخدي���ر والخطف في محاول���ة إلخافته، ووصف 
المصدر الس���عودي لرويت���رز ما قام به المط���رب ب�"التجاوز" 

ألهداف المهمة.
غير أن األوضاع س���رعان ما بدأت تتطور، حيث بدأ خاشقجي 
بالصراخ، يضيف المصدر السعودي، وحينها ارتبك الفريق 

وبادر إلى محاولة إسكاته بإغالق فمه فتوفي.
ووفق المصدر نفس���ه، حينها لّفت الجث���ة ووضعت داخل 
سيارة، وتم تسليمها إلى متعاون محلي مقيم في إسطنبول 
من أجل التخلص منها، لكن دون أن يحدد المصدر جنس���ية 

هذا المتعاون.
بعده���ا ارتدى مصطفى مدني -الموظ���ف في القطاع العام 
في السعودية وأحد أعضاء الفريق- ثياب خاشقجي ونظارته 
وساعته، وخرج من الباب الخلفي للقنصلية من أجل التمويه.

أما طبيب التشريح صالح الطبيقي فقد كانت مهمته العمل 

على إخفاء آثار مقتل خاشقجي.
وإثر االنتهاء م���ن العملية -يوضح المص���در- كتب الفريق 
"تقري���را مضلال" عما جرى قال فيه إنه: س���مح لخاش���قجي 
بالخروج، وإنه اضطر لمغادرة تركيا بس���رعة حتى ال ينكشف 

أمره.
وأض���اف المصدر الس���عودي لرويت���رز أنه بعد اكتش���اف 
الس���لطات ذلك التضليل ب���ادرت إلى فت���ح تحقيق عاجل 
لكش���ف التفاصيل كلها، حيث يوجد أعض���اء الفريق ال�15 

وثالثة آخرون رهن التحقيق.
وفي وقت س���ابق قالت السلطات الس���عودية: إن خاشقجي 

توفي في القنصلية بعد شجار مع أشخاص في القنصلية.
وجاءت الروايات السعودية مناقضة لرواية األجهزة األمنية 
التركية التي دخل محققوها مقر القنصلية ومنزل القنصل، 
وبدؤوا حملة بحث حثيثة عن جثة خاشقجي أو ما تبقى منها 
في مناطق عدة بإس���طنبول وضواحيها، وتحديدًا في غابات 

بلغراد ومنطقة بندك القريبة منها ومدينة يلوا المطلة على 
بحر مرمرة.

وسبق أن ذكرت مصادر أمنية تركية أنها تمكنت من معرفة 
المكان الذي قتل فيه خاش���قجي داخل القنصلية بدقة، وأن 
المحققين اس���تمعوا للتس���جيالت قبل معاينة القنصلية 

السعودية وعمل محاكاة لها داخلها.
كما توص���ل البحث الجنائ���ي -وفقا للمص���ادر األمنية- إلى 
أن الغرفة التي قتل فيها خاش���قجي كانت مجهزة مس���بقا 
بالمعدات للتعامل معه، وأن خاش���قجي تعرض للهجوم من 
أش���خاص عدة عقب دخوله غرف���ة القنصل، ثم تولى طبيب 
التش���ريح الس���عودي صالح الطبيقي تقطي���ع جثته عقب 

تصفيته مباشرة.
وأضاف المصدر أن الطبيقي استغرق 15 دقيقة في عملية 
تقطيع جثة خاشقجي، وأن مس���اعديه كانوا يغلفون أجزاء 

الجثة بعد تقطيعها مباشرة.

االستقالل/ وكاالت:
ال���روس  الجواس���يس  تضاع���ف ع���دد 
النشطين في بريطانيا نحو خمس مرات 
عل���ى ما كان علي���ه األمر خالل س���نوات 
الباردة، بحس���ب دراسة ستصدر  الحرب 

قريبًا قام بها مركز دراسات بريطاني.
ونقل���ت صان���داي تايم���ز ع���ن المعهد 
البريطان���ي أمس، أن نح���و مئتي ضابط 
استخبارات روسي ينشطون داخل البالد، 
وإل���ى جانبهم خمس���مئة عميل ينقلون 

معلومات.
ويأت���ي هذا ليزيد قلق���ًا بريطانيًا داخليًا 
بشأن النش���اط االس���تخباراتي الروسي، 
عق���ب محاولة قتل الجاس���وس المزدوج 
سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز سام 

في مارس/آذار الماضي. 

ونصحت الدراسة الس���لطات البريطانية 
الت���ي قامت  اإلج���راءات  باتخ���اذ نفس 
بها إس���تونيا في مقاومتها للتجس���س 
الروس���ي، وذلك م���ن خالل نش���ر تقرير 
األف���راد  باألس���ماء  يكش���ف  س���نوي 
والش���ركات المش���تبه في وجود عالقات 

لهم مع روسيا. 
وذكرت الصحيفة أن مصادر أمنية أخبرت 
مركز الدراس���ات أن مراقبة الجواس���يس 
ال تقتص���ر عل���ى ال���روس المعارضي���ن 
والمس���تقرين  بوتين  فالديمي���ر  لنظام 
في بريطانيا، بل تش���مل أيضا مواطنين 
بريطانيين، وبينهم بيل براودر الذي قاد 

حملة ضد الكرملين في وقت سابق.
وتع���د محاولة اغتيال العميل الروس���ي 
س���الزبيري  بمدين���ة  وابنت���ه  الس���ابق 

البريطاني���ة في م���ارس/آذار الماضي من 
أبرز الوقائع التي فجرت ملف الجاسوسية 
بين موس���كو وبريطاني���ا، حيث اتهمت 
لندن االس���تخبارات العسكرية الروسية 

بتدبير محاولة اغتيال.
وقالت رئيس���ة ال���وزراء تيري���زا ماي في 
روس���الن  م���ن  كال  إن  س���بتمبر/أيلول: 
متورطان  بتروف  وألكس���ندر  بوشيروف 
في محاول���ة اغتيال س���كريبال، وأعلنت 
أنهم���ا ضابطا مخابرات روس���يان وأنهما 
كانا على اتصال بالقيادة العليا الروسية.

وأضافت أن���ه تم العثور عل���ى آثار لغاز 
األعصاب "نوفيتشوك" في غرفة الفندق 
الت���ي نزل بها المش���تبه بهما. واتهمت 
ماي موسكو بالسعي لتقويض األمن في 

بالدها.

االستقالل/ وكاالت:
فّند المتحدث باس���م الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي، مزاعم نية بالده التدخل باالنتخابات 

النصفية التي ستجري في الكونغرس األمريكي المقررة الشهر المقبل.
وأوضح قاس���مي في بيان على موقع الخارجية اإليرانية أمس، أن هذه االدعاءات ال أساس لها 

من الصحة، وأن طهران ال تتدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى.
وعّلق قاس���مي على تصريح الرئي���س األمريكي دونالد ترامب الذي قال س���ابقًا إن "إيران 
مشغولة بمش���اكلها الداخلية وهي ضعيفة إلى درجة أنها ال تستطيع التفكير بمسائل 

المنطقة".
وفي هذا السياق قال متحدث الخارجية األمريكية: "كيف يصفوننا بالضعف، وهم أنفسهم 

يّدعون بأن إيران ستتدخل في االنتخابات النصفية التي ستجري الشهر المقبل".
وكان تقري���ر أمريك���ي صادر عن وزارتي األم���ن الداخلي والعدل األمريكيتي���ن، اتهم إيران 
وروسيا والصين بمحاولة التأثير على االنتخابات النصفية التي ستجري في 6 نوفمبر المقبل 

بالكونغرس األمريكي.

عــدد الجواسيــس الــروس فــي 
بريطانيــا تضاعــف خمــس مــرات

إيران تفند مزاعم نيتها 
التدخل باالنتخابات 
النصفية األمريكية

رواية سعودية جديدة تعترف بقتل خاشقجي »خنقًا« بالقنصلية
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أعلن أنا المواطن/ محمود مصطفى سليمان زعرب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802369058 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ آمنة حماد معتوق ابو ريدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)962120903( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ جهاد مصلح حسين درغام
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)973570336( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  اياد سليمان اربيع الربايعه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900566084( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/سماهر فريد شعبان حجاج
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم   
901503649 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ فايقة محمد بشير هاشم الجدبه. 
/.عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)802505420( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

منذ بدء مس����يرات الع����ودة في قطاع غزة، 
واالفتراض السائد: ال  إسرائيل وال حماس 
معنيتْي����ن بح����رب، بل بالتس����وية. ولكن 
عندما يكون أف����ق إعادة إعمار القطاع آخذ 
في االبتعاد، وبعد أن مد يحيى الس����نوار، 
زعي����م حماس في غزة، ي����ده لوقف إطالق 
النار؛ فإن حماس من ش����أنها أن تفكر بأن 
بإمكانها تحقيق إنجازات عن طريق الحرب 
أكث����ر مما تحق����ق عن طري����ق االتصاالت 
الطويل����ة وعديمة الجدوى مع إس����رائيل، 
حي����ث إن اتفاق إعادة اإلعم����ار الواعد جًدا 
حققته حماس بالذات بعد عملية "الجرف 

الصامد".
حماس من ش����أنها أن تجد نفس����ها في 
نفس الشرك الذي تقدر فيه بأن إسرائيل 
ال تريد الحرب، لذلك مسموح لها بأن تشد 

الحبل دون خوف.
"إذا ل����م تتوق����ف هذه الهجم����ات فنحن 
بق����وة  إس����رائيل س����تعمل  س����نوقفها، 
ش����ديدة" هكذا تعهد رئي����س الحكومة 
بنيامي����ن نتنياه����و في جلس����ة لتقدير 
الوض����ع قبل أس����بوع مع كبار ق����ادة قوات 
األمن، فيم����ا قال وزير الجي����ش أفيغدور 
ليبرمان في ذات األس����بوع "لقد استنفدنا 
كل اإلمكاني����ات، ويج����ب علين����ا أن نوقع 

ضربة شديدة بحماس".
المواجهات مع  يراف����ق  ال����ذي  االفتراض 

حم����اس والفصائل األخرى ف����ي غزة منذ 
بدء مس����يرات الع����ودة هو أن إس����رائيل 
وحماس غير معنيتْي����ن بحرب، فالطرفان 
يريدان "التهدئة"، أي وقف طويل المدى 
إلطالق النار، والذي ثمنه معروف: إسرائيل 
تسمح بإعادة إعمار االقتصاد )وليس فقط 
مساعدة إنسانية محدودة في غزة(، بحيث 
يتضمن إقام����ة ميناء ومنطق����ة صناعية 
في المنطقة المصري����ة، بينما حماس من 
ناحيتها تتعهد بوقف المسيرات وإطالق 
البالون����ات الحارق����ة وتتنازل ع����ن الكفاح 

المسلح.
"ال يوج����د أّي طرف معني بالحرب، والحرب 
لن تفيد أحًدا" أوضح يحيى الس����نوار، في 
مقابلة نش����رت في "يديعوت احرونوت". 
أقوال السنوار لم تترك انطباًعا خاًصا على 
القيادة اإلس����رائيلية، السيما على خلفية 
اس����تمرار المظاهرات على الجدار، وإطالق 

البالونات والصواريخ نحو إسرائيل.
إسرائيل سجنت نفسها في سجن البالغة 
العدواني����ة، التي تحاول نق����ل القرار إلى 
ملعب حماس، "إذا س����يطرت حماس على 
المظاهرات غًدا، فسترى إسرائيل في ذلك 
إشارة إلى استعدادها لمواصلة التسوية، 
والمظاهرات  الصواريخ  وإذا استمر إطالق 
فهذه إش����ارة إلى أن حم����اس تريد إجبار 
إس����رائيل على التنازل أو شن حرب"؛ هذه 

معادل����ة غي����ر واقعية تضع منذ أس����ابيع 
طرًف����ا واحًدا فقط ف����ي االختبار، وال تطلب 
م����ن إس����رائيل أن تتوقف هي نفس����ها 
عن إطالق النار عل����ى المتظاهرين، والذي 

يغذي بنفسه المزيد من المظاهرات.
الوضع الذي أجرى فيه الطرفان مفاوضات 
غير مباشرة بوساطة مصر إلجمال تفاصيل 
التس����وية، تح����ول إلى مفاوض����ات علنية 
على رس����م العتبة، والت����ي منها لن يكون 
هناك طري����ق للعودة إل����ى القتال؛ ميزان 
التهدي����دات هذا يناقض االفتراض الذي 
يقول بأنه ال يوجد أي طرف معني بالحرب. 
اتف����اق اإلعمار الذي حققت����ه حماس بعد 
عملية "الجرف الصام����د"، وعلى الرغم من 
حقيق����ة أن االعمار لم ينف����ذ؛ فقد تحول 
االتفاق لحجر أس����اس لكل خطة للهدنة، 
التهدئة أو التسوية تم بحثها بعده. في 
حماس يشرحون بأن تصريحات إسرائيل 
اس����تهدفت تخويف التنظيمات وجعلها 
تتراجع عن طلباته����ا، ولكن حماس أيًضا 
يمكن أن تجد نفس����ها في نفس الشرك: 
هي تقدر ب����أن إس����رائيل ال تريد الحرب؛ 
لذلك مسموح لها ش����د حبل المفاوضات 

دون خوف.
في ه���ذا الوض���ع، رأى رئي���س المخابرات 
المصرية عباس كامل أن إسرائيل وحماس 
مرة أخرى تضعان مصر في اختبار السيطرة، 

مصر - حس���ب التفاهمات - هي َمن يجب 
أن تضمن السلوك األمني "الجيد" لحماس، 
بيده���ا أن تفتح القطاع أمام عمليات إعادة 
اإلعم���ار، وه���ذا متعلق بس���لوك حماس، 
التفاهمات مع حماس سبق وأجملها كامل 
في بداية الشهر عندما التقى في القاهرة 
مع وفد كب���ار قادة حماس برئاس���ة صالح 
العاروري. كامل سينهي مع محمود عباس 
تفاصيل التعاون بين السلطة وقطاع غزة، 
الت���ي أساس���ها اإلفراج عن األم���وال لدفع 
الرواتب، والخطوات التي س���تؤدي لعودة 

السلطة إلى غزة.
تصمي����م عب����اس حت����ى اآلن عل����ى عدم 
التعاون م����ع العملية المصري����ة طالما أن 
حماس ال تتنازل عن س����يطرتها على غزة 
ونزع س����الحها؛ خلق خًطا التفافًيا، تلعب 
في����ه قطر دور الصراف اآلل����ي الذي يمّول 
اآلن دفع الرواتب، ولكن إشراك قطر ليس 
هو حل����م مصر، الت����ي بينه����ا وبين قطر 
قطيعة سياسية وعداء علني يبدو أنه في 
زمن األزمة، ومن أجل لي ذراع عباس، الذي 
قيد نفس����ه مع واشنطن وإسرائيل ومصر؛ 
فإن قطر هي حل مؤقت ومقبول أيًضا من 

ِقبل مصر.
اله����دف المصري كان وما زال أن تس����ود 
المصالح����ة بي����ن فتح وحم����اس، من أجل 
إع����ادة المس����ؤولية عل����ى غزة إل����ى أيٍد 

فلس����طينية؛ هكذا يمكن للقاهرة التحرر 
م����ن المس����ؤولية ع����ن أم����ن الح����دود مع 
إس����رائيل، أيًضا هنا اضط����رت مصر إلى 
التن����ازل، وهي اآلن ال تتمس����ك بإش����راك 
السلطة الفلس����طينية بالسيطرة على غزة 
كش����رط إلعادة إعمار القطاع؛ وبهذا فإنها 
تعزز سياس����ة إس����رائيل الت����ي تعارض 
المصالح����ة الفلس����طينية الداخلي����ة من 
الفلس����طينيتْين  المنطقتْين  فصل  أجل 
الجغرافيتْي����ن، وبالتال����ي إحباط أي جهد 

إلقامة الدولة الفلسطينية.
التصعي����د اللفظ����ي والعس����كري يوضح 
لمص����ر أن����ه يمكنها مرة أخ����رى أن يكون 
مطل����وب منه����ا االنش����غال بالتوصل إلى 
وق����ف إطالق الن����ار بداًل م����ن العمل على 
تحقي����ق التس����وية طويلة الم����دى، وهذا 
كما يبدو هو س����بب تأجي����ل زيارة رئيس 
المخابرات المصرية، الذي يفضل أن تثمر 
زيارت����ه النتيجة السياس����ية وليس فقط 
تهدئ����ة مؤقت����ة. الس����ؤال اآلن: هل بقي 
مجال لضبط النفس، الذي فيه إس����رائيل 
تك����ون مس����تعدة لالكتف����اء بمهاجم����ة 
أهداف مح����ددة في غزة، ولي����س تنفيذ 
تهديدات نتنياهو وليبرمان؟ هذه ليست 
فقط معضلة عسكرية؛ بل خالف سياسي، 
ليس فقط حماس تمليه، بل أيضًا - وربما 

في األساس - األحزاب اليمينية.

)عن �سحيفة »ه�آرت�س« - بقلم: ت�سيفي برئيل(على »إسرائيل« أن تخرج من سجن الكالم
ترجمة/ مركز اأطل�س للدرا�س�ت للإ�سرائيلية:

االستقالل/ وكاالت:
أث����ارت الرواية الرس����مية التي نش����رها 
الديوان الملكي السعودية في أول تعليق 
لهم على مقتل الكاتب السعودي، جمال 
بمدينة  قنصليته����ا  داخل  خاش����قجي، 
الكتاب  س����خرية  التركي����ة،  إس����طنبول 

اإلسرائيليين.
وعلق كات����ب ومح����رر األخب����ار األجنبية 
ف����ي القناة العاش����رة، نداف اي����ال، على 
بي����ان الدي����وان الملكي، بالق����ول: "لو أن 
الس����عوديين أحضروا بع����ض األطفال ال 
تتجاوز أعمارهم أربع س����نوات من روضة 
أطفال في الرياض وطلب منهم التوصل 
إلى صيغ����ة وفاة جمال خاش����قجي، فإن 
أكثر تصديقا  األطفال سينسجون قصة 
من التي قدمته����ا العائل����ة المالكة في 

األيام األخيرة".
الس����اعة األولى  ف����ي  الرياض،  وأعلن����ت 
م����ن صب����اح الس����بت الماض����ي، مقت����ل 

الصحف����ي جم����ال خاش����قجي بقنصلية 
بالده بإس����طنبول إثر شجار مع مسؤولين 
س����عوديين وتوقيف 18 شخصًا كلهم 

سعوديون.
اي����ال، لم  الكات����ب اإلس����رائيلي، نداف 
"السعوديون كانوا  بالرواية، وقال  يقتنع 
دقيقين: من المحتمل جدًا أنه عندما حاول 
15 رجاًل من قوات األمن في المملكة قطع 
أصاب����ع الكاتب في صحيفة الواش����نطن 
بوس����ت، اعترض على ذل����ك. أي أنه ربما 
يكون قد م����ات ألنه ح����اول القتال حتى 
ال يقتل. هذا مثير للس����خرية"، ويوضح، 
"من الجدي����ر بالذكر أن محم����د توبيكي 
الطبي����ب الش����رعي ف����ي وزارة الداخلية 
السعودية، طار جنبًا إلى جنب مع أعضاء 
آخرين من قوات األمن السعودي ألغراض 
"اس����تجواب" خاش����قجي، ال����ذي أصب����ح 
"ش����جارًا" وفي النهاية "وجد حتفه". من 
المهم الس����ؤال لماذا تم إرسال شخص 

متخصص في التشريح، مع منشار خاص، 
من أجل "محادثة".

وأضاف ايال، "الس����لوك الس����عودي في 
ه����ذه الحالة ليس قاتاًل فقط، ولكن أيضًا 
أصبح س����لوكًا غبيًا. وأش����ار إلى أن مقتل 
جم����ال لم يك����ن أول حال����ة، أو الثانية، أو 
الثالثة، فمنذ تولي ولي العهد محمد بن 
س����لمان السيطرة. في اليمن يواصل شن 
حرب رهيبة ووحش����ية، مصادرة األصول 
والتحقيقات والتعذيب في فندق ريتش، 
ردع المستثمرين األجانب، والمواجهة مع 
قطر - بما في ذلك تهديدات الحرب - لم 
يحقق أي نجاح كبير للمملكة. فهو وعلى 
الرغم دعمه من قبل "إس����رائيل" وأمريكا، 

حاكم يعاني من عدم وجود رؤية".
ويختم الكاتب اإلس����رائيلي، قوله: "لو أن 
خاش����قجي ُقتل برصاصتين في ش����ارع 
مزدحم في اسطنبول ، لما تطورت القصة 

إلى قضية دولية".

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال البروفيسور »اإلسرائيلي«، موشيه ش���ارون، لموقع القناة السابعة 
التابع للمس���توطنين، إن »اتفاق أوس���لو كان يجب إلغ���اؤه فور وقوع 
أول عملية مس���لحة فلس���طينية، لكن ذلك لم يحص���ل، بدليل أننا ما 
زلن���ا نتحدث حتى اللحظة عن االتف���اق ونصوصه، رغم أنه تم توقيعه 
بمبادرة من رجال اليس���ار اإلس���رائيلي دون أن يحصلوا على تفويض 
من أحد، وذهبوا لعقد لقاءات مع منظمة التحرير الفلسطينية، ووقعوا 

معها على اتفاق«.
وأضاف في حوار، أن »المفاوضين اإلسرائيليين الذين وقعوا االتفاق لم 
يكونوا جزءا من المؤسسة األمنية السياسية اإلسرائيلية، لكنهم أداروا 

المفاوضات مع الفلسطينيين«.
وأوضح شارون أن »اتفاق أوسلو يختلف عما دعا إليه مناحيم بيغن رئيس 
وزراء االحتالل الراحل خالل اتف���اق كامب ديفيد مع المصريين، بيغن لم 
يفعل ما فعله اتفاق أوسلو من جلب ياسر عرفات من الخارج، بل دعا إلقامة 
حكم ذاتي للفلسطينيين بأبعاد إدارية، وليس قومية، لم يدع إلقامة دولة 

فلسطينية، وال التنازل عن أي جزء من إسرائيل«. وفق تعبيره.
وأش���ار إل���ى أن »بيغ���ن رغب بإنش���اء وضع يخ���ص غالبية الس���كان 
الفلس���طينيين العرب داخل إس���رائيل؛ لمعالجة شؤونهم بأنفسهم، 
على أن يكون مصدر الصالحيات في هذا الحكم الذاتي هي إس���رائيل، 

وليس أي طرف عربي«.

رواية السعودية عن مقتل »خاشقجي«
 تثير سخرية الكتاب اإلسرائيليين

بروفيسور »إسرائيلي« 
يدعو إللغاء اتفاق أوسلو 
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االستقالل/ وكاالت:
ف���ي ظل تعذر إجراء عمليات زراعة الكلى لماليين البش���ر الذين 
يعانون من مش���كالت كلوية حول العال���م، وكذلك الصعوبات 
التي يعان���ي منها المرضى مع عمليات الغس���يل الكلوي التي 
تتطلب زيارات تصل إلى ثالث مرات أسبوعيا إلى المراكز الطبية، 
توص���ل باحثون في الجمعي���ة األمريكية للكيمي���اء إلى تقنية 
جديدة تفتح المجال أمام ابتكار كلى صناعية صغيرة يمكن أن 

يرتديها المريض طوال الوقت.
ولك���ن العقبة الت���ي تواجههم هي مادة اليوري���ا التي يتعين 

تنقيتها من الجسم للحفاظ على توازن مادة النتروجين.
وتستخدم أجهزة الغسيل الكلوي الحالية نوعية من االنزيمات 
التي تقوم بتفكيك اليوريا على مس���توى الجزيئات إلى مادتي 
األمونيا وثاني اكس���يد الكربون، ولكن الكمية الالزمة من المادة 
إلتمام ه���ذا التفاعل الكيميائي كبيرة ف���ي الحجم وثقيلة في 

الوزن بحيث ال يمكن ارتداؤها على الجسم.

وابتكر الباحثون ف���ي الجمعية األمريكية للكيمياء مادة جديدة 
تعرف باس���م "إم زين"، وتأخذ شكل شريحتين من مواد ناشئة 
متناهي���ة الصغر تنتمي إلى فئة كربي���دات المعادن. وتعتمد 

هذه التقنية على احتجاز اليوريا بين ثنايا مادة "إم زين".
وتس���تطيع هذه المادة احتجاز 94 بالمئة من اليوريا التي يتم 
تنقيتها من الجس���م بواسطة أجهزة الغسيل الكلوي في درجة 

حرارة الغرفة.
وعن���د اختبار م���ادة "إم زين" ف���ي درجة حرارة الجس���م )6.98 
درجة فهرنهايت(، تبين أنها تس���تطيع احتجاز كمية أكبر من 
اليوريا، كما أنها ال تقت���ل الخاليا، مما يعني أنها آمنة في حالة 

االستخدام على االنسان.
وبحسب موقع "ساينس ديلي" المتخصص في األبحاث العلمية 
والتكنولوجيا، خلص الباحثون إلى أن هذه المادة الجديدة يمكن 
أن تح���ول مفهوم الكلى الصناعية القابلة لالرتداء من خيال إلى 

حقيقة.

ابتكار أجهزة غسيل كلوي يمكن ارتداؤها

االستقالل/ وكاالت:
ابتكر فريق بحثي م���ن المعهد الك���وري المتقدم للعلوم 
والتكنولوجي���ا جهاز استش���عار لمراقبة درج���ة االرتياح 
الحراري لجس���م اإلنسان عن طريق قياس معدالت التعرق. 
ويعك���ف الفريق حالي���ًا على تطوير الجه���از بحيث يقوم 
بقياس درجة تصلب الجلد كوسيلة جديدة لتحديد الوضع 

الحراري للجسم بشكل أكثر دقة.
ويمك���ن أن تس���اعد هذه التقني���ة الجديدة ف���ي تطوير 
منظومات لتعزيز التفاعل بين االنسان واآللة في المجاالت 
الت���ي تتطل���ب معلوم���ات دقيقة ع���ن الوض���ع الحراري 

للمس���تخدم. ويق���ول فريق الدراس���ة: إنه عندما يش���عر 
الش���خص بالحرارة أو البرودة، يحدث تصلب للجلد بس���بب 
انقباض أو اس���ترخاء العضالت الصغيرة التي تتحكم في 
الش���عر الذي يكس���و الجلد، مضيفا أن إدخال هذا العنصر 
كوس���يلة إضافية للقياس يساعد في تقليل معدل الخطأ 

في تحديد الوضع الحراري لإلنسان بنسبة 23.5 %.
ونجح الفريق البحثي بالفعل في تطوير جهاز االستشعار 
ال���ذي يعتمد على درجة تصلب الجلد، وقاموا بتطبيق هذه 
المنظوم���ة على أجه���زة التكييف والتدفئ���ة اإللكترونية 

الذكية ذات القدرة على التفاعل مع البشر.

جهــاز يقيــس حــرارة 
الجســم عــن طريــق العــرق

االستقالل/ وكاالت:
منح����ت تقنية جدي����دة األم����ل لماليين 
الرج����ال الذين يعانون العقم في تحقيق 

حلم حياتهم بإنجاب أطفال.
والس����بب الرئي����س للعقم ل����دى الرجال، 
هو عدم إنتاج ع����دد كاف من الحيوانات 
ف����ي  القن����وات  انس����داد  أو  المنوي����ة، 
الخصيتين مما يحول دون خروج السائل 

المنوي.
وتق����وم التقنية الت����ي أعل����ن عنها في 
بريطاني����ا، عل����ى انتزاع ج����زء صغير من 
الخصية، عرضه أقل من مليمتر واستخراج 
الحيوانات المنوية العالقة داخله معمليا، 

حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل".
وبعدها يت����م حقن الحيوان����ات المنوية 
داخل بويضة الزوجة، فيما يشبه التلقيح 

الصناعي.
وتق����دم التقني����ة الجدي����دة حاليا في 5 

مستش����فيات تابع����ة لهيئ����ة الخدمات 
الصحي����ة الوطني����ة البريطانية، حس����ب 

الصحيفة.
وأشار األطباء إلى أن األمر الفارق في نجاح 
هذه التقنية، هو قدرة الميكروس����كوبات 
عل����ى تكبي����ر القن����وات المنوي����ة داخل 
الخصية، مما يس����مح للجراح بالعثور على 

الحيوانات المنوية واستخراجها.
جاياس����ينا،  تش����انا  الدكت����ور  ويق����ول 
استش����اري األمراض التناسلية في كلية 
"إمبريال كوليدج" بلندن، إن هذه التقنية 
أثبتت نجاحها مع نس����بة تصل إلى نحو 
30 بالمئة م����ن الرجال الذي����ن قيل لهم 

إنهم لن ينجبوا.
يش����ار إلى أن وجود نح����و 300 ألف رجل 
بريطانيا، تم تش����خيص  ف����ي  "عقي����م" 
حاالته����م بقلة عدد الحيوانات المنوية أو 

بانعدامه.

تقنية جراحية تمنح أمل 
اإلنجاب للرجل العقيم

االستقالل/ وكاالت:
كشفت تقارير صحفية عن أن شركة "أبل" األمريكية تجهز مفاجآت 

مذهلة يوم 30 أكتوبر/تشرين األول، أي بعد 9 أيام فقط.
وأش���ارت تلك التقارير إلى أن "أبل" تستعد إلطالق حزمة جديدة من 

المنتجات، بعد أيام قليلة من إطالقها 3 هواتف "آيفون" جديدة.
وم���ن المتوقع أن تعرض "أبل" نس���خة جديدة من حاس���بها اللوحي 
الش���هير "آيباد برو"، عالوة على نس���خ محدثة من حاسبات "آي ماك" 
باإلضافة إلى منصة الش���حن الالس���لكي "إير ب���اور"، ومفاجأة أخرى 
متمثلة في نسخة جديدة من القلم اإللكتروني "أبل بنسيل"، الذي لم 

يحصل على أي تحديث منذ إطالقه ألول مرة قبل 3 أعوام.
بالنس���بة للحاس���ب اللوحي "آيباد برو"، متوق���ع أن يتغير تصميمه 
بص���ورة كبيرة، بحيث يظه���ر بحواف أقل وأكث���ر دائرية، مع إضافة 
تقنيات ذكية جديدة، مثل تقنية "فيس تايم" التي تستخدم الوجه 

لغلق الجهاز، والشحن الالسلكي وبعض المزايا الجديدة.

»أبل« تجهز مفاجآت 
مذهلة بعد 8

 أيام... فما هي؟

االستقالل/ وكاالت:
جدي���دة  دراس���ة  نتائ���ج  أف���ادت 
الهربس عن  في���روس  بمس���ؤولية 
اإلصابة ب���� 50 بالمائ���ة من حاالت 
الزهايم���ر، وقالت: إن العالج المضاد 
للفي���روس يمك���ن أن يخّفض خطر 
اإلصاب���ة بالخرف. وعل���ى الرغم من 
أن م���رض الزهايم���ر م���ن األمراض 
العصبي���ة وال يوجد ل���ه عالج حتى 
اآلن، إال أن الدراس���ة الت���ي أجريت 
في جامع���ة مانشس���تر وجد صلة 
التناسلي وبين  الهربس  بين مرض 

المرض الذي يهاجم خاليا الذاكرة.
وُنش���رت نتائج الدراسة في دورية 
نيوروساينس"،  إجينج  إن  "فرونتير 
واضحة  الباحث���ون عالق���ة  ورص���د 
بي���ن الذي���ن س���بق له���م اإلصابة 
بفيروس الهربس، وهو من األمراض 
بدرجات  اإلصابة  وبين  التناس���لية، 

حادة من الزهايمر.
وأفادت النتائج بأن أغلب من أصيبوا 

بالهربس س���يصابون في مرحلة ما 
من الشيخوخة بأكثر أشكال الخرف 

شيوعًا وهو الزهايمر.
واقترح���ت األبحاث نظرية تفيد بأن 
50 بالمائة من حاالت الزهايمر تعود 
إلى إصابة سابقة بفيروس الهربس.

واعتمدت أبحاث الدراسة على قاعدة 
تايوان،  لدول���ة  الصحية  البيان���ات 
وهي من الدول القليلة التي تسجل 
بيانات جميع س���كانها الصحية، ما 
جعلها مصدرًا جيدًا للمعلومات في 
اآلونة األخيرة بالنس���بة للدراس���ات 

الطبية الت���ي تهتم باآلثار الجانبية 
للعدوى الميكروبية.

وتوصلت النتائج إلى أن اس���تخدام 
الع���الج المضاد لفي���روس الهربس 
يس���اعد كثي���رًا على خف���ض خطر 

اإلصابة بالخرف والزهايمر.

فيروس الهربس مسؤول عن نصف حاالت الزهايمر
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غزة / عبدالله نصيف: 
حق���ق فريق اتح���اد خانيونس فوزا قاتال على جاره ش���باب 
خانيون���س في الثواني األخيرة من عم���ر المباراة الوحيدة ، 
التي أقيمت على اس���تاد خانيونس ، ضمن لقاءات األسبوع 

السابع من دوري القدس الممتاز ألندية قطاع غزة .
فوز درامي حققه اتحاد خانيونس " الطواحين " على غريمه 
الشباب " النشامى " في دربي مدينة خانيونس و الذي أقيم 

على استاد خانيونس جنوب القطاع .
به���ذا الفوز الغالي ، ينف���رد اتحاد خان يون���س بالصدارة 
برصيد 13 نقط���ة ، بينما توقف رصيد النش���امى عند 10 

نقاط بمركزه السادس .
جاء الش���وط األول س���لبيا أداء و نتيجة ، وسط تحفظ كبير 
بي���ن الفريقين ، خوفا من اس���تقبال هدف مبكر ، لينتهي 

الشوط األول سلبيا .
تحس���ن مس���توى الفريقين خالل الش���وط الثاني ، وظهر 
النش���امى بأفضلية بسيطة عبر كرتين ، األولى لخالد القوقا 
من تس���ديدة قوية ، وأخرى لحازم شكشك تعامل معهما 

الحارس هشام البيوك بنجاح .
رغم الس���يطرة الطفيفة للنش���امى ، رد اتح���اد خانيونس 
بقوة ، و س���جل ه���دف التقدم عبر هداف���ه محمد الرخاوي 
في الدقيقة 68 ، الذي اس���تقبل كرة زميله خليل مطر الذي 
راوغ أكثر من العب و وضعها سحرية للرخاوي الذي سجلها 

بالكعب .
ه���دف جميل قل���ب موازين المب���اراة ، و أش���عل الملعب و 
المدرجات ، و دفع النشامى للضغط الكبير ، الدراك التعادل .

و نج���ح في ذل���ك بالدقيقة 90 من عرضي���ة متقنة وصلت 
للبديل رفيق عاش���ور داخل الصندوق يسددها قوية داخل 

الشباك معلنة عن هدف التعديل .
و يحتس���ب ن���ادر النجار حك���م اللقاء 5 دقائ���ق وقت بدل 
ضائع، اعتقد الجميع أن اللقاء انتهى ايجابيا ، لكن االتحاد 
فاجأالجميع بعرضية طويلة داخل الصندوق ينقض عليها 
رمضان ش���بير برأسه لتسكن داخل شباك النشامى ، وسط 
فرحة هس���تيرية جابت مدرج���ات الطواحي���ن بالفوز على 

الغريم و صدارة الدوري الممتاز .

فوز قاتل  لـ »الطواحين« بـ »ديربي« خانيونس

ليفربول/ االستقالل: 
ساعد محمد صالح جناح ليفربول اإلنجليزي، فريقه 

في تحطيم أرقام قياس���ية جديدة  بعد هدفه في 
ش���باك هيديرس���فيلد تاون، بالجولة التاسعة من 

الدوري اإلنجليزي "بريميرليج". 
استعاد صالح نغمة كس���ر األرقام القياسية التي 
غابت عنه منذ بداية الموس���م، ليحطم رقمًا قياسيًا 
جدي���دًا مع الريدز بعد أن حق���ق الفريق الفوز رقم 
200 خ���ارج أنفيل���د، ليزاح���م بذل���ك تشيلس���ي، 
مانشستر يونايتد وأرس���نال، عالوة على أن هدفه 
في شباك هيدرس���فيلد قاد ليفربول للفوز السابع 
ف���ي أول 9 جوالت بال���دوري وهو رق���م غائب عن 

الفريق منذ موسم »2009-2008«.
وس���جل محمد ص���الح هدف ليفرب���ول الوحيد، 
أول أمس، في ش���باك هيديرس���فيلد تاون، في 

اللقاء الذي جم���ع الفريقين ضمن مباريات الجولة 
التاس���عة من ال���دوري اإلنجليزي، والذي حس���مها 

الريدز بهدف الفرعون المصري.

برشلونة/ االستقالل: 
أعلن نادي برشلونة اإلسباني، غياب أسطورة الفريق 
ليونيل ميس���ي لمدة 3 أس���ابيع عن المالعب، جراء 
اإلصابة التى تعرض لها، السبت، خالل مباراة فريقه 

أمام إشبيلية التى انتهت بفوز البارسا 2-4.
وبهذه اإلصابة، يغيب ميسي عن مباراة الكالسيكو 
أمام ريال مدريد فى الجولة العاشرة يوم 28 أكتوبر 

/ تشرين أول الجاري.
وأفادت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة اإلسباني 
على "تويتر" في بيان السبت: "أطباء نادي برشلونة 
يؤكدون إصابة ليو ميس���ي بكسر في َعْظمة نصف 

القطر لذراعه األيمن".
وأضاف: "من المتوقع غياب���ه عن المالعب لمدة قد 

تصل إلى ثالثة أسابيع".
ومن المقرر أن يغيب ميسي عن مباراة فريقه التي 
س���وف تجمع���ه بنظيره إنتر ميالن ي���وم األربعاء 
بملع���ب كامب ن���و بمرحل���ة المجموع���ات ببطولة 
دوري أبطال أوروبا وس���وف يغي���ب أيضًا عن مباراة 
فريق���ه الهامة بالليغ���ا األحد عندما يس���تضيف 

منافسه ريال مدريد بكالسيكو األرض.
وسوف يغيب ميس���ي أيضًا عن مواجهة ليونيسا 
بكأس ملك إس���بانيا على أن يغي���ب عن مباراة رايو 
فاييكانو ببطولة الليغا ولقاء اإلياب أمام إنتر ميالن 
ببطولة دوري أبطال أوروبا أيضًا وبذلك س���يخوض 
برشلونة مبارياته أمام النيراتزوري في غياب نجمه 

األول.

اإلصابة تحرم ميسي من الكالسيكو 

غزة/ محمد العقاد: 
أع���رب مهاجم اتحاد خانيونس محمد الريخاوي عن س���عادته الكبيرة 
بالفوز على فريق شباب خانيونس بهدفين مقابل هدف، و اعتالء قمة 

ترتيب دوري "القدس" للدرجة الممتازة .
وقال الريخاوي في حديث خاص ل��� "االستقالل" عقب اللقاء " إن الفريق 
حق���ق فوزًا غاليًا بعد التعادل في المباراة األخيرة أمام ش���باب جباليا"، 
مبين���ًا أن الفريق حقق المطلوب في هذه المباراة، التي يعتبرها بمثابة 

6 نقاط للفريق".
وبي���ن الريخاوي أن الفريق أدى مباراة قوي���ة، وحقق ثالث نقاط غالية، 
مشيرًا أن هذا الفوز س���يعطي الفريق دفعة قوية وانطالقة للمنافسة 
على بطولة الدوري، ومزاحمة الكبار وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط .

وتابع: علين���ا المحافظة على صدارة الدوري الممتاز و نحن قادرون على 
ذل���ك ، الفتًا أن الفريق يمتلك العبين مميزين قادرين على المنافس���ة 

وتقديم أداء قوي حتى نهاية الموسم.
وبي���ن الريخاوي أن س���بب الفوز بالمباراة هو تنفي���ذ تعليمات الجهاز 
الفني عل���ى أكمل وجه، موضح���ًا إلى أن الفريق دخ���ل المباراة وعينه 
على الث���الث نقاط وتصدر جدول الترتيب، ومحاولة إس���عاد الجمهور 

المتعطش لبطولة الدوري.
وع���ن مباراة الفريق القادمة مع فريق  الهالل ، أكد الريخاوي أن الهالل 
فري���ق قوي وعنيد ، و يمتل���ك مجموعة مميزة م���ن الالعبين، مبينًا أن 
فريقه جاهز لهذه المباراة بشكل جيد، وسيدخل اللقاء بكل قوة للظفر 

بالثالث نقاط.

الريخاوي: أدينا مباراة قوية 
والفوز دافع للمنافسة على الدوري

»صالح« ُيهدي 
ليفربول أرقامًا 
تاريخية جديدة
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وأكد  مدير دائرة الصيدلة في إدارة المستش����فيات ب����وزارة الصحة عالء حلس في بيان 
للوزارة  وصل »االستقالل« نس����خه عنه أن عدم صرف هذا الهرمون سيؤدي إلى حدوث 
مضاعفات خطيرة تضطرهم للخضوع لجلسات غسيل الكلى أسبوعًيا. ووفق الصحة فإن 
عدد المرضى المزمنين الذين ال يتوفر لهم هذا العالج يزيد عن 400 مريض، وهم بحاجة 
إلى 4000 حصة عالجية ش����هرًيا. وتعاني المستشفيات في قطاع غزة من أوضاع صعبة 
ما يؤثر على الواقع الصحي جراء عدم تحويل حكومة الوفاق موازنات تش����غيلية للوزارة 
ووق����ف أصناف عديدة من األدوية، إضافة إلى قصر التحويالت الطبية على عدد محدود. 
ويعيش قطاع غزة من أوضاع مأس����اوية جراء الحصار اإلسرائيلي المشدد المفروض منذ 

عام 2007، يضاف إليها عقوبات فرضها الرئيس محمود عباس بأبريل 2017.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 طالبت هيئات مقدس����ية في رس����الة مفتوحة 
للملك عبد الله الثاني بصفته صاحب الوصاية 
على المقدس����ات اإلس����المية وال�مسيحية في 
الق����دس الش����ريف، باتخ����اذ إج����راءات فاعلة 
بالتنس����يق مع الرئيس محم����ود عباس رئيس 
دولة فلس����طين، وأنطوني����و غوتيريس األمين 
الع����ام لألم����م ال�متح����دة، وأودري أزوالي مدير 
عام اليونس����كو، إليجاد الس����بل الممكنة إلجبار 
اليونس����كو  ق����رارات  إس����رائيل عل����ى تطبيق 
المتعلق����ة بمدين����ة القدس وذل����ك قبل فوات 
األوان. وأكدت الهيئات المقدسية على ضرورة 
التحرك العاج����ل، قبل أن تأت����ي بعثة تقصى 
حقائق يونسكو بعد حين فال تجد ما توثقه من 
حقائق س����وى وضع قائم متغير وتاريخ مزيف 
وطبق����ات ومعالم أثري����ة هامة ق����د أزيلت من 

مكانها أو تم تهويدها.
وناش����دت الهيئات المقدس����ية الملك، لقيادة 
تحرك المجتمع الدول����ي المعني بالحفاظ على 
ت����راث وتاري����خ المدينة المقدس����ة لدفع األمم 
المتح����دة، والمحاكم الدولية، التخاذ قرار واضح 
وحازم يجبر إسرائيل كقوة احتالل على تطبيق 
ق����رارات المجلس التنفيذي ال�12 لليونس����كو، 
وق����رارات لجنة التراث العال�مي التس����عة التي 
أعاد التأكيد عل����ى إقرارها واعتمادها ال�مجلس 
التنفيذي لليونس����كو وباإلجماع في دورته رقم 
205 وال�منعق����دة في باريس يوم 10 تش����رين 

أول 2018.
وجاءت ال�مناشدة في بيان الهيئات ال�مقدسية 
موقعًا من قبل: رئيس مجلس األوقاف والشؤون 
وال�مقدس����ات اإلس����المية بالقدس الشيخ عبد 
العظي����م س����لهب، ومفت����ي الق����دس والديار 
الفلس����طينية الشيخ محمد حس����ين، ورئيس 
الهيئة اإلس����المية العليا سماحة الشيخ عكرمة 
صب����ري، ومدير ع����ام أوقاف القدس وش����ؤون 
المسجد األقصى الش����يخ عزام الخطيب، ووزير 
ش����ؤون الق����دس في دول����ة فلس����طين عدنان 
الحس����يني، ومحاف����ظ الق����دس عدن����ان غيث، 
والقائم بأعمال قاضي القضاة د. واصف البكري، 
ومدير وإمام وخطيب المس����جد األقصى الشيخ 
يوسف أبوس����نينة، ورئيس الهيئة اإلسالمية 
المس����يحية د. حنا عيس����ى، والناطق الرسمي 
باس����م الكنيس����ة األرثوذكس����ية األب عيسى 
مصلح. وش����كر البي����ان الملك عبد الل����ه الثاني 
على موقف����ه الصلب وتوحيده للموقف األردني 
الفلسطيني والعربي اإلسالمي الذي حقق دعمًا 
عالميًا منقطع النظير العتم����اد قرارات القدس 

في اليونسكو.
ومن أبرز مضامين قرارات اليونس����كو المعتمدة 
سابقا والتي أشاد بها بيان الهيئات ال�مقدسية: 
ال�محافظ����ة عل����ى اعتم����اد ال�مس����جد األقصى 
الشريف كمترادفتين  القدسي  ال�مبارك/الحرم 
تحمالن نفس المعنى وتشيران لنفس المكان، 
واعتب����ار تلة وب����اب المغاربة ج����زءًا ال يتجزأ من 

ال�مس����جد األقص����ى ال�مبارك /الحرم القدس����ي 
الش����ريف، وأن األوقاف اإلسالمية األردنية هي 
صاحبة الح����ق القانوني فيم����ا صيانة وترميم 
ال�م����كان كم����ا هو الح����ال في ما يخ����ص كامل 
والحائط  الش����ريف،  األقصى/الحرم  ال�مس����جد 
الغربي لألقصى جزء ال يجزأ من المسجد األقصى 
وهو مكان عبادة خاص بال�مسلمين، وأي تغيير 
على هذه الصفة يعتبر اعتداء وانتهاكًا للوضع 

التاريخي القائم قبل عام 1967.
وتتضمن قرارارت اليونس����كو ايض����ًا أن جميع 
التدابي����ر التش����ريعية واإلداري����ة وغيرها من 
اإلج����راءات الت����ي تتخذه����ا إس����رائيل الق����وة 
ال�محتل����ة، والتي تغير أو ترمي إلى تغيير طابع 
مدينة القدس ال�مقدس����ة ووضعها القانوني، 
والسيما القانون األساس، الذي سنته إسرائيل 
بش����أن القدس، إنما هي تدابير وإجراءات الغية 

وباطلة ويجب إبطالها وإلغاؤها فورًا.
وكانت عش����رون ش����خصية مقدس����ية دينية 
واعتباري����ة قد وقع����ت رس����الة تاريخية وهامة 
تم إرس����الها للملك عبد الله الثاني قبل ش����هر، 
تبين الرسالة حجم االنتهاكات اإلسرائيلية في 
ال�مس����جد األقصى، وأنها قد تجاوزت الخطوط 
الحمراء وأن المسجد األقصى بات بحاجة ماّسة 
لتحرك، وخطة عاجلة إلنقاذه من مخطط تهويد 
وتقسيم واس����تباحة لحرمة المكان وتعد على 
دور األوقاف اإلس����المية وتعطيل ألكثر من 20 

مشروع إعمار وصيانة ضرورية.

غزة/ االستقالل:
طالب مدير مركز األس���رى للدراس���ات د. رأفت حمدونة أمس األحد، المؤسسات 
الحقوقي���ة واالنس���انية والدولية التي تعمل في ش���ؤون الم���رأة بالضغط على 
االحتالل لوقف االنتهاكات الصارخة بحق األسيرات الفلسطينيات في السجون 
اإلس���رائيلية. وأوض���ح د. حمدونة، في تصريح له، أن إدارة الس���جون تصعد من 
خطواته���ا اتجاههن في محاول���ة للضغط عليهن لوق���ف خطواتهن النضالية 
التي بدأن بها في الخامس من سبتمبر الماضي، لتلبية مطالبهن بإزالة كاميرات 

المراقبة وتحسين الظروف االعتقالية والمعيشية .
وبي���ن د. حمدونة، أن إدارة الس���جون تقوم بعش���رات االنته���اكات التى ال تعد 
وال تحص���ى بهدف التضييق على األس���يرات كسياس���ة االس���تهتار الطبى ، 
والتفتيش���ات واالقتحامات، وعدم الس���ماح بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع 
األهالي ، والمعاملة الس���يئة من قبل إدارة السجون خالل االعتقال والتحقيق في 

السجون وأثناء النقل في البوسطة .
وأش���ار إلى أن هناك اجراءات عقابية مش���ددة بحقهن لم تنقط���ع، كالغرامات 
ومنع الزيارات ، باإلضافة للتفتيشات المستمرة واألحكام الردعية، والتحقيقات 
بوس���ائل وأساليب وحشية، وعزل األس���يرات بالقرب من الجنائيات اليهوديات 
اللواتى ال يكففن عن أعمال االس���تفزاز المستمر، باالضافة لالكتظاظ وقلة مواد 
التنظيف، ومنع األس���يرات من تقديم امتح���ان الثانوية العامة والجامعة وعدم 
ادخ���ال الكتب، وحرمان األهل م���ن إدخال المالبس واالحتياج���ات، وعدم وجود 
مياه س���اخنة، في الوقت الذي أصبحت فيه األجواء باردة وهن مقبالت على فصل 
الشتاء. وذكر أن إدارة السجون، ترفض استقبال أي طلب أو رسالة باللغة العربية 
بطلبات األسيرات المرسلة إلى مصلحة السجون، وهناك تقليص كبير في كمية 
الطعام والخضار، كما وإدارة س���جن الش���ارون مازالت ترفض االستجابة لطلبهن 
بإزالة الكاميرات من س���احة السجن، وهن مازلن يرفضن الخروج للفورة لليوم 46 

على التوالى حتى االستجابة لطلبهن المشروع.

غزة/ االستقالل:
نظمت وزارة ش���ؤون المرأة لقاًء حوارًيا مع مدراء المؤسس���ات 
اإلعالمية العاملة في قطاع غزة، لمناقشة آليات تعزيز التأثير 
المتبادل بي���ن المرأة واإلعالم .وكان في اس���تقبالهم  معالي 
وزيرة ش���ؤون المرأة الدكتورة هيفاء األغ���ا، ومدير عام التأثير 
واالتص���ال المهندس���ة منى س���كيك في مطع���م »الروتس 

القديم« .
ورحب���ت األغا بالحضور، مؤكدة عل���ى أهمية دورهم في توجيه 
مؤسس���اتهم ومواقعهم اإلعالمية إليجاد إسهام أكبر لإلعالم 
المحلي والخارجي في عكس صورة إيجابية ودعم جهود المرأة 
الفلسطينية من خالله، بجانب تعزيز مواقع النساء في المراكز 

القيادية اإلعالمية.
وج���اء اللقاء ضم���ن فعاليات ش���بكة الم���رأة اإلعالمية والتي 
أسستها الوزارة منذ ثالث س���نوات وشملت فعاليات متنوعة 
كان أهمها تطوير الكادر اإلعالمي الش���اب ف���ي قضايا المرأة 
المبنية على النوع االجتماعي ومدى إسهام اإلعالمي في توعية 

المجتمع بالعنف ضد المرأة وسبل الحد منه.
واس���تعرضت األغا في كلمتها األنش���طة المختلفة في ذلك 
اإلطار وموقع فلس���طين من خالل ما تقوم به الوزارة في تعزيز 
دور النساء وتمكينهن من خالل اإلعالم المحلي والعربي بشكل 
خاص، وأعلنت عن مسابقة ضمن فعاليات الشبكة يتقدم لها 

فقط الشركاء الموقعين على ميثاق الشرف الخاص بها.
من جهتهم أكد الحاضرون عل���ى إيمانهم الكبير بأهمية دور 
اإلعالميات الفلس���طينيات وبذلهن في المج���االت المختلفة 
ضمن العم���ل اإلعالمي مع ضرورة العم���ل على تعزيز ثقتهن 
بأنفس���هن ليتبوأن أدوارًا أكبر في الفت���رات المقبلة، وتفاعلوا 
بش���كل إيجابي مع فعاليات الشبكة اإلعالمية الخاصة بالوزارة 
مثمني���ن الدور الذي تقوم به وزارة ش���ؤون الم���رأة في المجال 

اإلعالمي ومجاالت دعم وتمكين النساء الفلسطينيات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
استأنفت مجموعات من المستوطنين أمس األحد، اقتحاماتها للمسجد األقصى 

المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة، أن االقتحامات تمت عب���ر مجموع���ات متتالية، ونفذ 
المستوطنون جوالت استفزازية في المسجد وسط محاوالت متكررة ألداء حركات 

وطقوس تلمودية فيه، قبل أن يخرجوا من جهة باب السلسلة.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
شّنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس األحد، حملة اعتقاالت ومداهمات 

وتفتيش في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلي����ة، أّن قوات االحتالل اعتقلت )5( مواطنين، أثناء حملة 

اعتقاالت في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وأش����ارت المصادر، إل����ى أّن قوات االحتالل زعمت عثورها على قطعة س����الح 

»كارلو« من إحدى قرى مدينة الخليل.

بيت الهيا / االستقالل:
اس���تهدفت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي« أمس األح���د، رعاة األغنام 
ش���مال بيت الهيا ش���مال قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية، أن قوات 
االحتالل ألقت عدة قنابل صوتية تجاه رعاة األغنام والمزارعين الذين 

كانوا يعملون في أراضيهم شمال بيت الهيا شمال القطاع.
يذكر أن هذه المناطق تشهد أحداثًا ساخنة واستهدافات مباشرة للمواطنين.

»حمدونة«: إدارة السجون 
تصعد من خطواتها 

التعسفية اتجاه األسيرات

وزارة شؤون المرأة 
تنظم لقاء حواريًا مع 
المؤسسات اإلعالمية

مستوطنون يستأنفون 
اقتحاماتهم االستفزازية 

للمسجد األقصى

حملة مداهمات واعتقاالت 
واسعة بالضفة والقدس

قـــوات االحتـــالل 
تستهدف رعاة األغنام 

شمال بيت الهيا

هيئات مقدسية تطالب ملك األردن
 بالتحرك لتطبيق قرارات اليونسكو

ال�ضحة: م�ضاعفات خطرية..

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
لقي مواطنان مصرعهما مساء أمس األحد بحادث 
سير على طريق اللبن الغربي شمال غرب رام الله 
وس����ط الضفة الغربية المحتلة، بحس����ب ما أعلن 

المتحدث باسم الش����رطة بالضفة لؤي ارزيقات. 
وفي وقت سابق  من صباح أمس لقي 3 مواطنين 
مصرعهم في حادث س����ير جنوب جنين ش����مال 
الضفة الغربية المحتل����ة. وأفادت مصادر محلية 

أن الحادث نجم عن تصادم مركبتين قرب مفرق 
عجة على ش����ارع جني����ن نابلس، مش����يرة إلى أن 
اإلصاب����ات كانت صعبة نتيجة الس����رعة الزائدة 

وعدم السيطرة على المركبات. 

مصرع 5 مواطنين بحادثي سير في الضفة 
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فل�صطينيون يح�صرون معر�ض �صور بعنوان "�صحفيون على خط النار"  يف جامعة الأق�صى بغزة    ) ت�صوير / حممود عجور (

مينيسوتا / االستقالل: 
ألقت الشرطة في والية مينيس���وتا األمريكية القبض على سيدة سبعينية 

متهمة بإطالق النار على حفيدها، بعد أن وضع كوب الشاي على أثاثها.
تواجه هيلين واش���نطن )75 عامًا( تهمة االعتداء من الدرجة الثانية، إلطالق 
النار على حفيدها، بعد أن تجاهل مطالبها المتكررة بإبعاد كوب الش���اي عن 
األثاث، ولدى وصول الش���رطة إلى منزلها ي���وم الجمعة الماضي، عثرت على 

الشاب في الفناء األمامي، بعد إصابته بعيار ناري في ساقه.
وعثر الضباط على مس���دس عيار 38 مزود ب���� 5 مقذوفات نارية، جرى إطالق 
إحداها، وت���م اعتقال الجدة في مكان الحادث، بحس���ب صحيفة ديلي ميل 

البريطانية.
واس���تجوبت الش���رطة الحفيد الذي لم يتم الكش���ف عن اس���مه، وقال في 
التحقيقات: إن جدته ش���عرت بالغضب، وحملت كوب الش���اي ورمت به في 

الخارج، قبل أن تخرج من الغرفة إلحضار سالحها الناري.
وعندم���ا ع���ادت الجدة إلى الغرفة، كان الش���اب قد مأل كوبًا آخر من الش���اي 
ووضع���ه على األريكة مرة أخ���رى، وهذا ما دفعها إلى إط���الق النار عليه في 

ساقه.
وأثناء اعتقالها، قالت الجدة: إنها ال تس���تحق الذهاب إلى الس���جن، وسألت 
الشرطة عن مكان إصابة حفيدها، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 18 

ديسمبر )كانون األول( القادم.

سبعينية تطلق النار على 
حفيدها بسبب كوب شاي!

االستقالل/ وكاالت: 
كشفت شركة “تش���ينغدو إيروسبيس” الصينية 
لمق���اوالت الفض���اء مؤخرًا عن خط���ط لصناعة قمر 
ضخم إلنارة ش���وارع المدينة عوض���ًا عن المصابيح 

التقليدية.
وتم اإلعالن عن المشروع الطموح ضمن فعاليات مهرجان 
وطني لالبتكار وريادة األعمال في مدينة تش���نغدو التي 
تقع جنوب غرب الصين ويبلغ عدد س���كانها 14 مليون 

نسمة.
وق���ال وو تش���ون فن���غ، رئي���س مجلس إدارة الش���ركة 
اإللكترونيات  عل���وم وتكنولوجي���ا  ف���ي  المتخصص���ة 
الدقيقة، ع���ن خطط إلطالق قمر صناع���ي تفوق إنارته، 
إن���ارة القمر الطبيعي بمقدار ثمانية أضعاف، ويمكن أن 

يضيء منطقة قطرها 80 كيلومترًا.
ومن المزم���ع االنتهاء من إنجاز العمل في مش���روع هذا 
القمر العمالق خالل عامين من اآلن، حيث سيكون جاهزًا 

للتشغيل بحلول 2020.
وعلى الرغم من عدم توف���ر تفاصيل دقيقة عن مميزات 
القمر، إال أن وس���ائل اإلعالم كشفت عن أنه يحتوي على 
طالء خ���اص يمكنه أن يعكس الضوء من الش���مس عبر 

أجنحة تشبه ألواح الطاقة الشمسية.
ولم يعرف بعد ما إذا كان المشروع يحظى بدعم الحكومة 
الصينية، ولكّن المس���ؤولين في مدينة تشنغدو أعلنوا 
بأن المش���روع مثير لالهتمام وأنه يساهم في تخفيض 
تكاليف إنارة الش���وارع ويعزز السياحة المحلية، وفق ما 

نقل موقع “أوديتي سنترال” اإللكتروني.

االستقالل/ وكاالت: 
غزا جي���ش كبير م���ن الحش���رات المدم���رة واليت���ي فيرجينا 
وبنس���لفانيا في الوالي���ات المتحدة، مما أطل���ق تحذيرات من 
تأثيرها المحتمل على الزراعة، ألنها أكثر أنواع الحش���رات فتكا 

التي تهاجم البالد خالل 150 عاما.
وحذرت الس���لطات المختصة في وينشستر في والية فرجينيا 
من أن الحش���رات الغازي���ة، وموطنها األصل���ي الصين والهند 

وفيتنام، ستضر بالمحاصيل الزراعية وصناعة الخشب.
وقال مركز تش���يرفيل فيل للطب في بنسلفانيا، إن المخلوقات 
الغريبة التي يطلق عليها اس���م "الفانوس المرقط" ش���وهدت 
للمرة األول���ى الخميس الماضي، وفق ما ذك���رت "فوكس نيوز" 

األميركية، األحد.
وق���ال المركز في صفحته على فيس���بوك: إن هذه الحش���رات 

تهدد غابات الش���مال الش���رقي، باإلضافة إلى صناعة الخشب 
والمحاصي���ل الزراعية، خصوصا العنب، مح���ذرا المواطنين من 
خطورته���ا. وقال���ت وزارة الزراعة والخدمات االس���تهالكية في 
والية فرجينيا، عندما تم اكتش���اف هذه الحشرات ألول مرة في 
الوالية في فبراير الماضي، إنه يمكن أن تكون هذه اآلفة مزعجة 

ألصحاب المنازل عندما تتراكم بأعداد كبيرة.
وفي فبراير الماضي أيضا، أكدت والية بنس���لفانيا أنها تتعاون 
م���ع وزارة الزراعة في البالد من أج���ل "معالجة ما يمكن أن يكون 

أكثر أنواع الحشرات تدميرا خالل 150 عاما".
وق���ال المركز في صفحته على فيس���بوك: إن هذه الحش���رات 
تهدد غابات الش���مال الش���رقي، باإلضافة إلى صناعة الخشب 
والمحاصي���ل الزراعية، خصوصا العنب، مح���ذرا المواطنين من 

خطورتها.

جيش مدمر يغزو واليتين أميركيتينقمر اصطناعي إلنارة شوارع الصين ليال

لندن/ االستقالل: 
أصيبت سيدة بريطانية بفقر في الدم، بسبب 
إدمانه����ا على ش����رب الكوكا ك����وال على مدى 
عقدين ونصف من الزم����ن، وبمعدل 8 عبوات 

بشكل يومي.
وبدأ عش����ق بيكي دين )36 عامًا( للكوال منذ أن 
كانت بعمر 11 عام����ًا، حيث تبدأ يومها بتناول 
عبوة من مش����روبها المفض����ل، وتتبعها بعدة 
عبوات على مدى اليوم، بحسب صحيفة ميرور 

البريطانية.
وبعد سنوات طويلة من اإلكثار من الكوكا كوال، 
اضطرت بيكي إل����ى تخفيف حصتها اليومية 
منها، عندما بدأت تعاني من فقدان في الوعي 
وهي بطريقه����ا إلى العمل، نتيج����ة إصابتها 

بفقر في الدم.
وتق����ول بيك����ي "لقد كان����ت الكوال مش����روبي 
المفضل عل����ى الدوام، ولم أش����رب غيره طوال 

حياتي".
وتضي����ف "أتن����اول عبوة م����ن الك����وال عندما 
أس����تيقظ، وواحدة أخرى بين الفطور والغداء، 
وواح����دة مع وجبة الغ����داء، وأحمل معي واحدة 

دوم����ًا في العمل. واعتدت على ش����راء 36 عبوة 
من المتجر الستهالكها طوال األسبوع، وأشرب 

8 عبوات يوميًا بالمتوسط".
وفي وقت سابق من هذا العام، تعرضت بيكي 
لنوبة إغماء في طريقه����ا إلى العمل، وأظهرت 
االختبارات إصابتها بفقر الدم، ونصحها األطباء 
بإجراء بعض التغييرات على نمط حياتها، بما 

في ذلك التقليل من تناول عبوات الكوال".
خوفًا على حياتها، اتخذت بيكي قرارًا مصيريًا، 
والختب����ار قدرته����ا عل����ى اإلقالع ع����ن تناول 
المش����روبات الغازية، أمضت ش����هر س����بتمبر 
)أيلول( الماضي دون أن تش����رب أي عبوة كوال، 
مما أثار دهش����ة أسرتها وأصدقائها، ولتحفيز 
نفس����ها، بدأت بالتبرع باألم����وال التي توفرها 

لألعمال الخيرية.
ُيذكر أن ش����ركة كوكا كوال نفت على الدوام أن 
يكون الكافيين أو السكر في مشروباتها تسبب 
اإلدمان، وفي حديثها مع صحيفة "التلغراف" 
في 2015، قالت الشركة: إنها استخدمت مادة 
الكافيين "كمكون آمن" ألكثر من 125 عامُا في 

منتجاتها.

انقرة/ االستقالل: 
تمكن س���ياح م���ن إنقاذ مهاج���ر كان يح���اول عبور 
البحر من تركيا إلى اليونان باس���تخدام بالون سباحة 
لألطفال، وفق ما ذكرت وس���ائل إعالم تركية محلية، 

أمس األحد.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن مجموعة سياح 
ش���اهدت بش���كل مفاجئ مهاجرًا مرهق���ًا في عرض 
البح���ر، كان يحاول العبور من ب���ودروم في تركيا إلى 

جزيرة كوس في اليونان على حلقة سباحة لألطفال.
وكان المهاجر نور محمد يح���اول الوصول إلى جزيرة 
كوس اليونانية الت���ي تبعد 8 أميال عن بلدة بودروم 

الشهيرة جنوب غربي تركيا في 19 أكتوبر الجاري.
وقفز القبطان التركي للسفينة إلى الماء وأنقذ الرجل 
المنهك، الذي كان يسبح لمدة 4 ساعات، والذي يبدو 
أنه ال يعرف الس���باحة، وكان يحمل كيسًا بالستيكيًا 

من الخبز.
واعتقلت قوات خفر السواحل التركية المهاجر الحقا 
وأرس���لته إلى مركز مخصص إليواء المهاجرين، حيث 
قال للش���رطة: إنه قرر الس���باحة لليونان بعد أن سرق 

مهربو البشر في بودروم أمواله.

»يبحر« من تركيا إلى 
اليونان.. بعوامة أطفال

االستقالل/ وكاالت: 
تقدم رجل من والية أورنك آباد الهندية 
بش���كوى ضد ش���ركة تجزئة رائدة عبر 
اإلنترنت، بعد أن اس���تلم قطعة طوب 
ب���دل الهاتف ال���ذي طلبه عب���ر موقع 

الشركة.
وقال غاجانان خارات للش���رطة، إنه طلب شراء 
هاتف محمول من موقع الشركة، ودفع 9134 

روبية )125 دوالر(.
واس���تلم غاجان���ان الطرد من الش���ركة بداية 
األس���بوع الماض���ي، وبعد فتح���ه وجد قطعة 
طوب ب���دل الهاتف الذي طلبه، وعندما اتصل 
بعامل التوصيل، أخبره أن مسؤوليته تنحصر 
في نقل وتوصيل الش���حنات، وليس فتحها 
ومعرفة ما بداخلها، بحس���ب موقع إن دي تي 

في.
ول���م يحصل غاجان���ان على رد من الش���ركة، 
وقال���ت الش���رطة: إنها تحقق في الش���كوى 

للتأكد من الغش.

تصاب بفقر الدم إلدمانها
 على الكوال منذ 25 عامًا

اشترى هاتفًا من 
االنترنت.. فسلموه 

قطعة طوب


